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BOOMBRIEF 
Beste mijnheer Oosterwijk,

Ik begrijp, dat u zich na een halfjaartje al helemaal thuis voelt op de 
campus. Misschien wel wat àl te veel. Althans die conclusie trek ik, nadat 
ik een interview van u heb gelezen in een uitgave van de Universiteits-
raad. U beschouwt de campus inmiddels echt als uw eigen achtertuin 
getuige uw uitspraak: “Maar één van die drie grote bomen voor mijn 
raam moet nog wel weg, want ik zie graag studenten lopen.” 
Een jaren oude boom omhakken, in dit geval een Platanus acerifolia, 
oftewel een plataan met esdoornachtig blad, omdat u wat meer uitzicht 
wilt... dat gaat natuurlijk niet gebeuren mijnheer Oosterwijk.

Hebben we net een comité ‘Greening the campus’, dat zijn uiterste best 
doet om Woudestein een beetje duurzaam op te leuken, gaat u als voor-
zitter van het College van Bestuur over omhakken beginnen, van een 
boom die toch al gauw dertig jaar oud is. Het ene collegelid plant met 
veel bombarie een goudelsje, vat het andere collegelid het sinistere plan 
de botte bijl op een andere boom los te laten. Van Rooijen komt rooien, 
zeg maar. Niet echt consequent. Of staat uw boombehandeling symbool 
voor uw reorganisatorische gedachten? Dat weet ik natuurlijk niet. 

En dan de reden die u voor het omhakken opgeeft: studenten kijken. Als 
u uw lunchboterhammetje zou opeten in een willekeurige mensa, kunt 
u een overdosis studenten aanschouwen. Of u zou af en toe een om-
metje kunnen maken; ook goed tegen rsi en daar hoeft niks groens voor 
tegen de vlakte. Bovendien, waarom kappen als de herfst ruimschoots 
is gearriveerd en de blaadjes in rap tempo van de takken dwarrelen? En 
mag straks iedereen in het E-gebouw die uitzicht wil, en dat zijn er nog 
al wat, een boom omhakken, waardoor er geen boom meer zal blijven 
staan? Of is dit alleen een voorrecht van leden van de hogere gremia?

In dit verband is het aardig om de aanloop naar de bouw van het be-
stuurscentrum waarin u zetelt even onder de loep te nemen. We spreken 
tweede helft jaren zeventig. Die platanen stonden er toen overigens al, 
vraag maar aan de tuinman. Bibliotheekmedewerkers klaagden over de 
gekozen locatie van het E-gebouw, onder andere omdat dit hun uitzicht 
niet ten goede zou komen. Helaas niet in de annalen opgetekend, maar 
wel gehoord van een langdurig aan deze instelling verbonden werkne-
mer, sprak de toenmalig Secretaris van de Universiteit, Oscar Thissen, de 
historische woorden: “Hoezo uitzicht? Ambtenaren horen niet uit het 
raam te kijken, die horen te werken.”  Zo is dat.  Laten staan dus.

Mocht u ineens claustrofobische gevoelens krijgen of studentes in zo-
merkleding willen gadeslaan, dan kunt u altijd een beroep op mij doen. 
Dan ruilen we gewoon van kamer; ik ben gezegend met een perfect uit-
zicht, maar heb absoluut geen tijd om er van te genieten.

Overigens kost een beetje volwassen plataan toch gauw zesduizend 
euro. In 2005 werden er nog zestien neergezet op het Tinbergen-plaza. 
Kosten: een kleine ton. Wellicht is dit voor u als voormalig topambtenaar 
bij Economische Zaken een overtuigend argument?

Gert van der Ende

Commentaar
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Belastingverhoging 
nu geen goed idee
Door de aangekondigde belastingverho-
gingen in de Miljoenennota moeten de 
burgers wederom dieper in de buidel tas-
ten. De nieuw geïntroduceerde vliegtuig-
tax, ‘vetbelasting’ en verpakkingsbelas-
ting zijn hiervan slechts enkele voorbeel-
den. Het is de bedoeling dat deze maatre-
gelen een sturende werking hebben op 
het gedrag van mensen. Maar werkt dat 
ook echt? Nee, zegt prof.dr. Peter Kave-
laars, hoogleraar fiscale economie. Bo-
vendien is de timing slecht.

‘Nooit een oppervlak-
kig gesprek’
Na achttien jaar neemt studentenpsy-
choloog Wim Roelofsen afscheid van de 
Erasmus Universiteit. Een kleine twee de-
cennia hielp hij Rotterdamse studenten 
individueel of in groepjes bij hun 
(studie)problemen. “Ik heb nooit het idee 
gehad dat mijn leeftijd voor studenten 
een probleem was, maar misschien draai 
ik mezelf nu wel een rad voor ogen.”

Mensen leren leren
Stijn Otten (23), bezig met een master 
Global Business and Stakeholder Ma-
nagement bezocht deze zomer samen 
met dertien andere jongeren in Tanzania 
projecten van Right to Play. Inmiddels 
vertelt hij scholieren in Nederland over 
zijn ervaringen. “Geloof me, voetballen 
op een lege maag kan blijkbaar; iedereen 
was bloedfanatiek.”

Veilige haven
Gateway to Europe ook voor moderne pi-
raten, mensensmokkelaars en terroristen. 
En geen hypermoderne metropolis zon-
der ‘anus inversus’: pleinen en parken 
zonder cameratoezicht, buurten en 
krochten waar patjepeeërs vrij spel heb-
ben. Hoe veilig is Rotterdam? En hoe ver 
moeten we gaan om criminaliteit uit te 
bannen? In het teken van deze vragen 
staat de komende ‘Wetenweek’ aan de 
EUR. Wij scherpen alvast de geest met 
professor Jo van Nunen. 

Little Black Book
Every student who comes to Rotterdam 
for the first time faces many problems. 
Everything is new around and the feeling 
of security sometimes just disappears. 
“Where can I buy a table lamp? How to 
get a work permit? Where to go out for a 
beer?” are just a few out of hundreds of 
questions, which every one of us had, 
when we came to Rotterdam. For them 
there is The Little Black Book.



Door de aangekondigde belastingverhogingen in de Miljoenennota moeten 
de burgers wederom dieper in de buidel tasten. De nieuw geïntroduceerde 
vliegtuigtax, ‘vetbelasting’ en verpakkingsbelasting zijn hiervan slechts 
enkele voorbeelden. Het is de bedoeling dat deze maatregelen een sturende 
werking hebben op het gedrag van mensen. Maar werkt dat ook echt? Nee, 
zegt prof.dr. Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie. Bovendien is de 
timing slecht. tekst  Caroline van der Schaaf fotografie Ronald van den Heerik

Prof.dr. Peter Kavelaars 
studeerde fiscale eco-
nomie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 
Hij promoveerde daar 
in 1992 op zijn proef-
schrift ‘Toewijzings-
regels in het Europees 
sociaal verzekerings-
recht’. Van 1987 tot 
2002 was Kavelaars als 
hoogleraar Belasting-
recht verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Leiden. 
Hij is sinds 1989 direc-
teur Wetenschappelijk 
Bureau bij Deloitte 
Belastingadviseurs te 
Rotterdam. Sinds 1996 
is hij hoogleraar fiscale 
economie aan de EUR. 
Kavelaars ontving in 
1989 de Staatsprijs voor 
Fiscaal-Wetenschappe-
lijke Publicaties.

 
         De kwestie
In de jongste Miljoenen-
nota van de regering 
worden forse belasting-
verhogingen aange-
kondigd. Er komen 
steeds meer vormen 
van belasting, zoals 
‘vetbelasting’, milieu-
belasting op auto’s, 
verpakkingsbelasting en 
vliegtuigtax. Daardoor 
moeten de Nederlan-
ders steeds meer geld 
afdragen, terwijl zij de 
belastingdruk toch al 
hoog vinden. Zoals te 
verwachten was, stuit 
dat op tegenstand bij de 
belastingbetalers. 

BELASTINGVERHOGING 
NU GEEN GOED IDEE
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e moeten straks wéér meer belasting gaan 
betalen. Wat vindt u daarvan?  “Voor mij 
is de basisvraag wat je als overheid voor 
voorzieningenniveau wilt creëren. Als je 

maar een heel kleine overheid wilt, dan hoef je daar 
niet zoveel geld aan uit te geven. Maar als je het als 
samenleving prettig vindt om een uitgebreid voor-
zieningenpakket voor de burgers te hebben, dan 
moet je daar geld voor verzamelen. In Nederland 
willen we veel voorzieningen, dus is de belasting-
druk vrij hoog.”
 
Maar zijn de aangekondigde belastingverhogingen 
echt nodig?  “Ik vind dat de overheid veel nauwkeu-
riger moet kijken welke uitgaven zij zou kunnen 
verlagen. Het gaat nu economisch vrij goed. Bedrij-
ven behalen behoorlijk goede winsten, veel burgers 
zijn aan het werk, de inkomens zijn redelijk hoog en 
de consumptie is daardoor betrekkelijk hoog. De 
belastingopbrengsten zijn mede gekoppeld aan win-
sten, inkomens en consumptie, dus die zijn nu ook 
hoog. Het is de vraag of je in zo’n periode ook nog 
eens die belasting extra moet verhogen. Sommige 
mensen vinden het goed, want als je de belastingen 
iets verhoogt in zo’n economische hoogconjunctuur, 

dan rem je die conjunctuur een beetje af en ga je 
oververhitting tegen. Bovendien is het nu redelijk 
makkelijk heffen, want niemand moppert. Maar de 
klap komt natuurlijk als het economisch slechter 
gaat en die belastingdruk zo hoog is. De inkomsten 
van de overheid dalen dan, en ze zal tevens meer 
uitkeringen moeten verstrekken, terwijl aan het 
voorzieningenniveau niet meer gesleuteld kan wor-
den. En dan krijg je de belastingdruk dus zeker niet 
omlaag. In mijn optiek kun je belastingen beter ver-
lagen in een periode waarin het economisch goed 
gaat en de overheid een heel mooie fiscale stroom 
binnen krijgt.” 

Wat vindt u van al die nieuwe belastingen, zoals de 
verpakkingsbelasting en de vliegtuigtax?   “Ik vind 
het goed als burgers meer verantwoordelijkheid 
krijgen, zodat ze zien wat dingen kosten. Dat kun je 
doen met een beprijzing. De kilometerheffing waar-
over nu wordt gesproken, is daarvan een mooi voor-
beeld. Het lijkt mij een goed idee om mensen con-
creet te laten zien waarvoor ze betalen, omdat ze de 
waarde ervan dan beter inzien en ook beter de afwe-
ging kunnen maken of ze er wel of geen gebruik van 
willen maken.”

Dus in die zin zijn deze belastingen een zinnig mid-
del?  “Dat zou je wel zeggen, maar het is wel zo dat  

de facto de sturingsmogelijkheden van belastingen 
beperkt zijn. Belasting heffen heeft primair een 
budgettaire functie. Geld binnenhalen is het belang-
rijkste. Maar daarnaast probeert de overheid met 
belasting te sturen. En daar wordt het systeem veel 
ingewikkelder door, want als je iets wilt sturen, dan 
moet je het nauwkeurig definiëren en vastleggen in 
de wet. Dat leidt tot een ingewikkelder belastingsy-
steem, complexere wetgeving en administratieve 
lastenverzwaring en daar zit niemand op te wach-
ten. Bovendien is het de vraag of zulke sturing 
werkt. Aan de hand van onderzoeken die op dit ge-
bied zijn gedaan, zie je dat de meeste instrumenten 
fiscaal niet werken, of het sturingseffect niet kan 
worden vastgesteld . Een mooi voorbeeld van iets 
dat wél werkt, is het spaarloonsysteem. Mensen 
maken daar massaal gebruik van.” 

De accijns op sigaretten werkt toch ook?  “Bij ac-
cijnzen is het moeilijker in te schatten. Als je naar 
de tabaksaccijns kijkt, zou je kunnen zeggen dat het 
werkt. Want het sigarettengebruik is de afgelopen 
jaren afgenomen. Maar het is de vraag of dat komt 
doordat sigaretten door die accijns zo extreem duur 
zijn geworden, of dat het een gevolg is van de alge-

meen maatschappelijke tendens. Het is iedereen te-
genwoordig wel duidelijk dat roken niet verstandig 
is en het is tegenwoordig ook bijna nergens meer 
toegestaan. Ik denk zelf dat de verandering in het 
rookgedrag veel meer is bepaald door de maat-
schappelijke opvatting omtrent roken, dan door de 
verhoging van de tabaksaccijns. De accijns op alco-
hol is bijvoorbeeld ook gestegen, maar het alcohol-
gebruik is daarna niet minder geworden. Een goed 
voorbeeld dat laat zien dat dit niet werkt, is de ben-
zineaccijns. Als de benzine tien cent duurder wordt, 
rijdt geen mens een kilometer minder. Ook niet als 
die met twintig cent stijgt. De accijnzen hebben een 
beperkte sturende werking; voor de overheid zou 
echte sturende werking ook niet handig zijn want 
dan ontvangen ze geen accijns meer.”

Wat vindt u van zoiets als ‘vetbelasting’?  “Dat 
moeten we dus niet invoeren. Naar mijn stellige 
overtuiging werkt dat volstrekt niet. Mensen zien 
die belasting ook helemaal niet, want men ziet al-
leen de prijs van het product. En het kan net zo goed 
een autonome prijsstijging zijn.”

En de vliegtuigtax?  “Ook die leidt niet tot het ge-
wenste gedragseffect, namelijk dat mensen minder 
gaan vliegen. Een deel van de mensen zal gewoon 
betalen, anderen zullen kijken of ze via een ander 

vliegveld kunnen vliegen, in bijvoorbeeld Brussel of 
Duitsland. Daar gaat dus geen enkel effect vanuit 
voor het totale vliegverkeer, terwijl Schiphol er op 
deze manier wel nadeel van kan ondervinden. En 
als het vanuit milieuoogpunt gebeurt, earmark dan 
ook die opbrengst. Besteed het aan milieudoelstel-
lingen.”
 
Gebeurt dat dan niet?  “Nee, die belastingen komen 
gewoon in de grote pot terecht. Er is op dit moment 
geen regeling voor getroffen. En dat is iets wat je 
tenminste zou moeten doen.”

Vreemd dat dat niet is geregeld.  “Die belastingen 
worden verkocht als milieumaatregelen, maar in fei-
te zijn ze gewoon budgettair. Het enige wat er nog 
zou kúnnen gebeuren, is dat er meer geld gaat naar 
het ministerie van VROM, of dat daar minder op 
wordt bezuinigd. Maar volgens mij is dat ook niet 
zo.”

Moet dat dan niet anders?  “Ik vind van wel. Als je 
zegt dat je iets fiscaal wilt sturen, dan moet je ook 
echt iets doen met die opbrengst. De opbrengst van 
de vliegtuigtax kun je gebruiken om de CO2-uit-

stoot rondom Schiphol te verminderen. Ik denk dat 
je dan ook veel meer draagvlak krijgt bij de belas-
tingbetalers.” 

Is er ook een belastingmaatregel die u mist in de 
nieuwe Miljoenennota?  “Dat niet zozeer, maar ik 
vind wel dat de inkomstenbelasting vanuit het oog-
punt van rechtvaardigheid één groot mankement 
vertoont: wij belasten vermogenswinsten niet in de 
inkomensbelasting. Als je bijvoorbeeld aandelen 
hebt en je verkoopt ze met winst, dan is die winst 
onbelast. Ik vind dat niet evenwichtig. Alles wat 
voor een natuurlijk persoon economisch inkomen is, 
moet je belasten. De reden dat de overheid er niet 
aan begint, is dat je vermogensverliezen moet toela-
ten tot de aftrek, als vermogenswinst wordt belast. 
Ik zou het heel mooi vinden als we dat nog eens 
voor elkaar zouden krijgen. Maar of dat gaat luk-
ken, dat is de vraag.”

W
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TU DELFT STRAFT 
DELFTSCH STU-
DENTEN CORPS
De ontgroening van het Delftsch Studen-
ten Corps (DSC) wordt steeds harder en dat 
vindt het bestuur van de TU Delft onaccep-
tabel. Daarom krijgt de vereniging dit jaar 
minder bestuursbeurzen.

Onder de kop ‘Abu Ghraib aan de Schie’, schreef 
een boze vader drie weken geleden een opiniear-
tikel voor NRC Handelsblad waarin hij fulmi-
neerde tegen de ontgroeningspraktijken van het 
DSC. Zijn zoon kreeg een rauw ei in zijn mond 
geduwd en moest in ijswater zitten. Hij werd ge-
slagen, uitgescholden en van zijn slaap beroofd. 
Dat ging vroeger anders, beweerde de vader, zelf 
oud-lid van hetzelfde corps. 
De TU Delft stelde vervolgens een onderzoek in. 
Niet alle feiten kunnen worden bewezen, maar 
het voorval met het ei schijnt te kloppen. Boven-
dien zijn sommige studenten vastgebonden met 
tape in een kooi opgesloten. Een aantal studen-
ten heeft ook te maken gekregen met fysiek ge-
weld en verregaande vernedering, zo bleek uit 
het onderzoek. 
Het bestuur van de universiteit vond de voorval-
len zo ernstig dat ze onmiddellijk een sanctie 
heeft opgelegd. Daarbij zijn in voorgaande jaren 
ook al incidenten gemeld. Bovendien is de uni-
versiteit bevreesd voor imagoschade aan de 
Delftse academische gemeenschap. Als gevolg 
krijgen DSC-bestuursleden met directe verant-
woordelijkheid voor de introductieperiode, waar-
onder de senaat, dit collegejaar geen bestuurs-
beurs meer. In totaal zijn er 144 van de 384 
maanden afgetrokken. Ook worden de formele 
contacten opgeschort.
Het DSC wast zijn handen voorlopig in on-
schuld. In een reactie zegt de vereniging naar ei-
gen zeggen geen grond te hebben gevonden voor 
de zware beschuldigingen, afgezien van een 
‘kleiner incident waartegen toen onmiddellijk 
maatregelen zijn genomen’. Desalniettemin heeft 
het corps besloten ‘het doel en de middelen van 
de kennismakingstijd kritisch te herzien’, zo 
meldt de senaat. Binnenkort vergadert het corps 
met de leden om voorstellen tot verbetering te 
doen en die aan het bestuur van de universiteit 
voor te leggen. HOP

Donderdag 27 september vond op Woudestein het 
evenement Dress Cooleur plaats, georganiseerd 
door Greening the campus. Er waren fi lms te zien 
over het milieu en sociale issues, zoals goedkope 
kledingproductie met aansluitend discussies met 
ngo’s, en presentaties van bedrijven over hun in-
spanningen voor de productie van duurzame kle-
ding. Ook was er een modeshow van ecologische 
kleding en een ruilbeurs voor tweedehandskleding. 
Kunstenaar Max von Kreyfelt legde samen met 
een charmante assistente studenten en medewer-
kers vast op de gevoelige plaat. Daarvan gaat hij 
een collageachtig kunstwerk fabriceren dat gratis 
aan de gefotografeerden zal worden opgestuurd. 
Aan het einde van de dag opende rector Steven 
Lamberts ook nog de Erasmus Galerij op de lucht-
brug naar de bibliotheek, waar Von Kreyfelt expo-
seert met zijn tentoonstelling Without Value. Als 
dank ontving de rector een ecologisch overhemd en 
een CO2-vrije stropdas uit handen van Ingrid de 
Vries, de initiatiefneemster van de dag. GE 

Een student ruikt aan de ecologische kleding. Naar 
eigen zeggen om te achterhalen of deze inderdaad 
zonder kinderarbeid is geproduceerd. (foto: RvdH)

CO2-VRIJE STROPDAS VOOR RECTOR

Daarmee openden de sociale partners eind septem-
ber de onderhandelingen over een nieuwe universi-
taire cao. Net als in de hbo-sector, waar deze zomer 
een akkoord werd gesloten, willen de bonden ook 
voor universitair personeel een dertiende maand re-
gelen: een eindejaarsuitkering ter hoogte van een 
extra maandsalaris. 
De onderhandelaars van de universiteiten staan 
niet afwijzend tegen verhoging van het maandsala-
ris die ‘boven het niveau van de infl atie’ uitkomt. 
Maar zo’n salarisstijging zou alleen haalbaar zijn 
als het aantal vakantiedagen wordt terugge-
schroefd. Over een dertiende maand zwijgt de 
VSNU.
Het is gebruikelijk dat de vakbonden bekend ma-
ken wat de inzet voor de onderhandelingen is. De 
VSNU gaf daar nooit ruchtbaarheid aan, tot dit 
jaar. Voor het eerst kregen de medewerkers van alle 
universiteiten een brief met punten die de VSNU in 
het cao-overleg aan de orde wilde stellen. 
Een opmerkelijk punt is het voorstel om te gaan ex-
perimenteren met contracten voor gevestigde we-
tenschappers en hoger personeel. Die zouden niet 
langer geënt moeten zijn op een fi ctieve ambtelijke 
werkweek, maar op de inhoud van de functie. “In 
dit experiment willen we de arbeidsrelatie tussen 
een wetenschapper en de universiteit vastleggen via 
afspraken over de prestaties die een wetenschapper 
gaat leveren”, aldus Ad Hoogsteder, directeur van 

het directoraat P&O aan de EUR. 
“Hoe en wanneer die prestaties tot stand komen, is 
aan de wetenschapper. De hele verlofdagenregeling, 
waar wetenschappers vaak tegenaan lopen, vervalt 
op zo’n manier.” Hoogsteder ontkent dat dit experi-
ment een verkapte manier is om hogere salarissen 
dan de huidige cao-norm te kunnen betalen. 
De VSNU erkent dat veel jonge wetenschappers 
geen vaste baan kunnen krijgen na hun promotie. 
Ze willen dit verbeteren door extra postdoc banen te 
creëren en de doorstroming te verbeteren. Het wer-
ken met zogenaamde tenure tracks, een dienstver-
band van zes jaar met heldere prestatieafspraken en 
doorstroommogelijkheden, wil de VSNU ook onder 
de aandacht brengen. Voor de EUR is dit in feite een 
achterhaald punt, omdat hier al afspraken over ten-
ure tracks gelden. 
Over de looptijd van de nieuwe cao zijn werkgevers 
en vakbonden het oneens: de universiteiten pleiten 
voor een cao tot en met 2009, de bonden willen een 
cao van een jaar. De huidige liep formeel op 1 sep-
tember af. De vakbeweging stelt overigens voor om 
ook eventuele salarisstijgingen van universiteits-
bestuurders aan de marge van drie procent te kop-
pelen, voor zover ze daarmee niet boven de Balken-
ende-norm uitkomen. HOP/MG

CAO-ONDERHANDELINGEN OVER 
MEER LOON VOOR MINDER VAKANTIE
Het salaris van universitair personeel moet met drie procent omhoog, vinden de vakbonden. 
Universiteitenvereniging VSNU wil daar best over praten, maar dan moeten er wel vrije dagen 
worden ingeleverd.
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Ben jij nu een kwart eeuw ingeschreven geweest aan 
de EUR? 
“Zo is het ook weer niet. Aan het einde van mijn 
studie, rond 1990, kreeg ik een baan bij de weten-
schappelijke afdeling van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid (SoZaWe) Rotterdam. Ik dacht: mooi, 
dan kan ik even mijn aandacht op wat anders rich-

ten dan de studie en schreef me uit bij de universi-
teit. Toen trouwde ik en kreeg een zoon. Maar in 
2003 ging het toch weer kriebelen en besloot ik even 
te informeren naar mijn cijfers bij de universiteit. 
Warempel bleken die nog geldig. Er stonden alleen 
nog twee tentamens en een doctoraalscriptie open. 
In deeltijd schreef ik me weer in om dat af te maken, 

overigens ook weer met tussenpozen. Dit jaar was 
het laatste jaar dat ik nog in het doctoraalsysteem 
kon afstuderen. Dus ik heb enkele maanden vrij ge-
nomen waarin ik alles heb afgerond.”
Je moest er wel zo lang over doen! Je scriptieonder-
werp was de geschiedenis van je eigen werkgever. 
Die moet je dan wel eerst meemaken. 
“Ha, dat zou mooi zijn. Maar ik kwam in 2003 op 
het definitieve idee om de geschiedenis van het So-
ZaWe te beschrijven. Het ontstaan van deze dienst 
is eigenlijk uniek in Nederland. In de jaren ’50 leef-
de de planningsgedachte nog volop; er was een 
groot vertrouwen in de maakbaarheid van de mens 
en de samenleving, en de rol van de sociale weten-
schappen daarin. Sociologisch onderzoek werd ge-
zien als de basis voor een verantwoord sociaal be-
leid. In Rotterdam ontstond er in die tijd een grote 
behoefte aan onderzoek onder gezinnen in de oude 
stadswijken die door de stadssanering gedwongen 
hun woning moesten verlaten. Rond dat onderzoek 
is SoZaWe ontstaan. Rotterdam kreeg ook een ex-
clusief sociologisch onderzoeksbureau bij de sociale 
dienst.”
Wat is voor jou, als ervaringshistoricus, het verschil 
tussen studenten en studeren toen en nu? 
“Over de studenten kan ik niet zo veel zeggen. Ik 
volgde in 2003 nog een college. Studenten zijn net 
als vroeger. Alleen was ik nu de enige zonder MP3-
speler. Een enorm verschil zijn wel de digitale moge-
lijkheden. Bijna alle communicatie met de universi-
teit vindt nu via e-mail plaats. En doordat je via in-
ternet al veel archieven en bibliotheken kunt raad-
plegen, weet je al precies wat je kunt vinden als je er 
binnenstapt. Je hoeft niet meer eindeloos kaarten-
bakken uit te pluizen. Dat scheelde!” DR

ZILVEREN BUL
Voorwaar een felicitatie waard: Frans Moors (46) schreef zich in 1983 in bij de studie maat-
schappijgeschiedenis aan de EUR. Eind deze maand en bijna vijfentwintig jaar later studeert hij 
af. “Het duurde allemaal iets langer dan ik had voorzien.”

Al geruime tijd is het bekend dat de reorganisatie 
zal resulteren in de opheffing van het Bureau zoals 
dit nu functioneert. De nieuwe structuur die daar-
voor in de plaats komt, voorziet onder andere in een 
concernstaf voor de versterking van de strategische 
beleidsontwikkeling en controle. Daarnaast komen 
er vier shared service centres voor de dienstverle-
nende taken naar de faculteiten. Dit globale beeld 
heeft begin oktober een concrete invulling gekre-
gen. De nieuwe organisatiestructuur krijgt een om-
vang van 281 fte, een vermindering van 32 fte ten 
opzichte van het bestaande Bureau van de Univer-
siteit (BvdU). De beoogde efficiencyslag van 10 
procent wordt daarmee keurig gehaald. Overigens 
is deze doelstelling pas gaande de lange aanloop 
naar het reorganisatieplan geïntroduceerd. In eerste 
instantie was de reorganisatie nooit bedoeld als be-
zuiniging. 
Aanleiding voor de reorganisatie van het BvdU 
vormde ooit het rapport-Berenschot, dat in de zo-
mer van 2005 openbaar werd en een ware schok te-
weegbracht binnen het BvdU. Volgens het rapport 

was de dienstverlening van het BvdU aan de facul-
teiten ontoereikend. De lastige spagaat waarin het 
Bureau zich bevond, werd als een van de oorzaken 
daarvan gezien. De directoraten moesten tenslotte 
zowel ondersteunend aan het College van Bestuur 
als aan de faculteiten zijn. Daarnaast zouden de 
ambtenaren van het Bureau te veel macht in handen 
hebben en er was kritiek over de attitude van het 
Bureau naar de faculteiten toe. In het rapport werd 
verder opgemerkt dat de besturingsfilosofie van de 
universiteit aanpassing behoefde. 
Het reorganisatievoornemen dat daarna ingangge-
zet werd, had volgens de toenmalige voorzitter van 
het College van Bestuur, dr. José van Eijndhoven 
een kwaliteitsslag ten doel. Een bezuinigingsopera-
tie zou het niet worden, werd toen nadrukkelijk ge-
zegd. 
De ideeën over de reorganisatie zijn in de loop der 
tijd echter veelvuldig veranderd. Zo zou de her-
structurering van de ondersteunende diensten in 
eerste instantie alleen betrekking hebben op het 
BvdU. Later moesten zowel de ondersteunende 

diensten van het BvdU als van de faculteiten op de 
schop. In februari van dit jaar bleek echter dat de 
reorganisatie zich toch zal beperken tot enkel het 
BvdU. 
De komende twee jaar wordt gekeken of taken van 
faculteiten overgeheveld kunnen worden naar de 
shared service centra. Dit roept de vraag op of de 
bezuinigingen van 10 procent op de ondersteunende 
diensten alleen door het BvdU opgehoest moeten 
worden of dat de faculteiten ook hun steentje zullen 
bijdragen. 
Geheel duidelijk is wel, dat het plan dat nu op tafel 
ligt voor opschudding bij de medewerkers van het 
BvdU zorgt. Banen verdwijnen, functies veranderen 
en afdelingen worden opgeheven. Zo houdt bijvoor-
beeld de afdeling Interne en Externe Betrekkingen 
op te bestaan en overgeheveld naar nieuw te vor-
men afdelingen. Ook komt de functie van huismees-
ter niet meer voor in het nieuwe organogram. 
Andere gedupeerde afdelingen zijn onder meer 
Kunstzaken, Labeur en Mobiliteit, Training & 
Opleiding (MTO).
In de tweede week van oktober zijn er informatiebij-
eenkomsten voor het personeel. Daarna zal het plan 
met de Dienstraad, het medezeggenschapsorgaan 
van het BvdU, besproken worden. Zonder instem-
ming van de Dienstraad kan het reorganisatieplan 
niet uitgevoerd worden. MG

EINDELIJK EEN REORGANISATIEPLAN
Na twee jaar wachten is het eindelijk zover. Het reorganisatieplan voor het Bureau van de 
Universiteit met daarin de gevolgen voor het personeel is begin oktober gepresenteerd. De 
reorganisatie voorziet in een vermindering van het aantal fte met 10,3 procent. Veel van de 360 
werknemers (rond de zeventig) zullen van functie moeten veranderen. Gedwongen ontslagen 
zijn niet te vermijden.

Frans Moors: ‘In 2003 begon het weer  te kriebelen.’                (foto: Levien Willemse)
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De empirische studie ‘Verkenning Nationale identiteit 
en meervoudig verleden’ is verricht voor het adviesor-
gaan Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WWR). Uit het onderzoek van 
Grever en Ribbens, beiden verbonden aan de faculteit 
Historische- en Kunstwetenschappen, blijkt dat al-
lochtone scholieren in interviews en enquêtes aanga-
ven dat ze zich meer verbonden voelen met de geschie-
denis van hun (voor)ouders, herkomstland en religie 
dan de historie van het land waarin ze nu wonen. Voor 

autochtonen geldt ongeveer het omgekeerde: trots en 
verbondenheid met de nationale geschiedenis zijn be-
langrijk. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat de 
situatie voor autochtonen anders is: voor hen vallen 
herkomstland en thuisland samen. 
“Toch is gemeenschappelijke kennis van de taal, cul-
tuur en geschiedenis van het land waar je woont no-
dig om elkaar te begrijpen”, stelt Maria Grever. Het 
onderwijs moet daarom wel aandacht hebben voor de 
kloof tussen autochtone en allochtone leerlingen ten 

aanzien van hun historische verbondenheid. 
Bijvoorbeeld door de invalshoek te verbreden en ge-
schiedenis op die manier voor meerdere groepen leer-
lingen herkenbaar te maken. Grever geeft het voor-
beeld van de Slag bij Lepanto in 1571 waarbij de 
Spaanse Filips II, op dat moment heerser van de 
Nederlanden, vocht tegen de Turken in het 
Middellandse Zeegebied. “De afloop hiervan had ook 
invloed op het eind van de Tachtigjarige Oorlog en de 
latere Republiek der Nederlanden. Op die manier 
kunnen zowel allochtonen als autochtonen zich inte-
resseren in de Nederlandse geschiedenis en de wereld-
geschiedenis.”
Maar ook het behandelen van verschillende perspec-
tieven kan leerlingen met diverse achtergronden inte-
resseren voor geschiedenis. Zo onderzocht de Spaans-
Nederlandse historica Yolanda Rodriguez Perez de 
Tachtigjarige Oorlog vanuit een Spaanse optiek. 
“Met haar boek kun je scholieren leren om dat stuk 
nationale verleden vanuit meer perspectieven te bekij-
ken. En dat je inlevingsvermogen en goede argumen-
ten moet hebben in de discussie van wat belangrijk is. 
Scholieren kunnen dat prima begrijpen.” 
Het onderzoek van Grever en Ribbens is een pilotstu-
dy naar scholieren uit Frankrijk, Engeland en 
Nederland die geschiedenis volgden. Daarmee blijft 
vooralsnog open hoe jongeren zonder geschiedenis in 
het vakkenpakket denken over de nationale historie. 
Het voornemen is om het onderzoek te vervolgen. 
Ook een andere recente publicatie van de WWR, 
‘Identificatie met Nederland’ gaat over hoe om te 
gaan met het verleden en het belang daarvan voor een 
nationale identiteit. De twee WRR-studies komen el-
kaar deels tegemoet in hun aanbeveling: een cultuur 
van een land staat nooit vast, maar is voor meerdere 
interpretaties vatbaar. Eenzijdige aandacht van de 
overheid voor de nationale identiteit – denk aan het 
debat over de Nederlandse canon – schiet het doel 
mogelijk snel voorbij. DR        

KENNEN: SLAG BIJ LEPANTO 
Zowel autochtone als allochtone scholieren in West-Europa vinden de nationale geschiedenis 
van hun woonland belangrijk. Maar allochtone jongeren – vooral jongens van Marokkaanse 
en Turkse afkomst – vinden de geschiedenis van hun herkomst en hun religie net iets belangrij-
ker. Dat blijkt uit een onderzoek door EUR-wetenschappers Maria Grever en Kees Ribbens.

Wandkleedafbeelding van de Slag bij Lepanto (uit de collectie religieus museum Kijk-je-kerk-kunst in Gennep).

Volgens Yilmaz is tijdens de reguliere lessen op 
middelbare scholen te weinig aandacht voor proble-
men in ontwikkelingslanden. Het CYB wil leerlin-
gen actief laten meedenken hierover en verzorgt 
daarom met vrijwilligers driedaagse projecten op 
middelbare scholen voor de bovenbouw havo en 
vwo.  
Het is Yilmaz opgevallen dat leerlingen wel bekend 
zijn met organisaties die hulp bieden in ontwikke-
lingslanden, maar niet met de problemen die er spe-
len. “Vaak noemen leerlingen algemene problemen 
zoals slecht onderwijs. Wij proberen hen verder te 
laten kijken door duidelijk te maken wat slecht on-
derwijs concreet inhoudt zoals een tekort aan 
schoolmateriaal of slecht onderwezen leraren”, legt 
de student uit. 
Scholieren doen tijdens het project kennis op over 
ontwikkelingslanden en discussiëren over de oorza-

ken van de problemen en oplossingen. Ze kiezen 
vervolgens een belangrijk specifiek probleem in 
ontwikkelingslanden, zoeken informatie op en knut-
selen een creative presentatie in elkaar over het on-
derwerp.
“Denk aan liedjes, toneelstukken of raps. Power-
point is verboden”, lacht de masterstudent. “Leer-
lingen hebben bijvoorbeeld eens de Lama’s nage-
daan of de quiz rood-wit-blauw uit Raymann is 
laat.” Na de presentaties sluit het project af met een 
debat waarbij het gaat om wat leerlingen zelf kun-
nen doen tegen problemen in ontwikkelingslanden 
met geld, tijd of hun mening.
Voor Yilmaz is het vrijwilligerswerk in de plaats ge-
komen van een bijbaan. “Toen ik aan mijn master 
bedrijfskunde begon, heb ik mijn baan opgezegd, 
maar ik wilde nog wel iets doen naast de studie. Ik 
mis de inkomsten uit de bijbaan niet, want de vol-

doening die ik uit het vrijwilligerswerk haal, is on-
beschrijflijk”, aldus de student. 
Ook geeft Yilmaz aan dat het lesgeven op scholen 
een goede ervaring is voor hemzelf. “In het begin 
vond ik het spannend om les te geven, maar inmid-
dels heb ik m’n draai gevonden. Er is een wereld 
voor me open gegaan; ik werk aan mijn  presenta-
tievaardigheden, moet delegeren en improviseren. 
Vaardigheden die je in het bedrijfsleven ook nodig 
hebt.” 
Tijdens de lessen die Yilmaz verzorgt, zit ook een 
docent in de klas. “Maar ze zijn er alleen om de orde 
te bewaren, want dat is nog wel eens nodig”, grin-
nikt hij. 
De betrokken student doet ongeveer één keer per 
maand mee met een project omdat hij hiermee ‘iets 
terug kan doen voor de samenleving’. “Je zet je in 
voor de ontwikkelingslanden zonder dat je in het 
land zelf aanwezig bent”, aldus Yilmaz. Ook vindt 
hij het leuk om met kinderen over ontwikkelings-
problemen te praten: “Ik ga er echt voor.” LS

Voor meer informatie over de mogelijkheden bij Cross 
Your Borders ga naar www.crossyourborders.nl 

ALS VRIJWILLIGER VOOR DE KLAS 
Er zijn studenten die zich inzetten voor het goede doel in plaats van te werken naast hun stu-
die. Vijfdejaars EUR-student Okan Yilmaz is vrijwilliger bij de organisatie Cross Your Borders 
(CYB) en probeert scholieren te betrekken bij ontwikkelingsproblematiek. Waarom kiest Yilmaz 
hiervoor in plaats van een bijbaan te nemen? 



  Gijs van Oenen

COOL
Als dingen gemeengoed en succesvol zijn ge-
worden, is het soms moeilijk je te herinneren 
hoe ze ooit begonnen. Zo vraag je je nu reeds 
af hoe de wereld was voordat Google be-
stond. Ik kan me daar weinig meer bij voor-
stellen. Je had Yahoo, waar je het een en an-
der op kon zoeken in lijsten, maar echt han-
dig was dat niet. Wel had die site een intrige-
rende sectie waar je het antwoord kon vin-
den op twee prangende vragen: “What’s 
new?” En: “What’s cool?”
 Zulke dingen wil je weten, als je ‘op de 
hoogte’ wilt blijven. Dat Yahoo daar geen 
kant-en-klare antwoorden meer op biedt, 
komt door de voortschrijdende democratise-
ring van internet. Nu zijn het de gebruikers 
zelf die elkaar op de hoogte stellen van wat 
zij nieuw of ‘koel’ vinden, simpel door een 
muisklik op ‘tell a friend’, MSN, Hyves, of wat 
dan ook. Dat is in feite waarin Googles zoe-
kalgoritme dat van Yahoo en anderen heeft 
verslagen: het laat de idee van een onafhan-
kelijke, hogere bron van validering los en ori-
enteert zich primair op de bronnen waar de 
internetgebruikers zelf, blijkens hun klikge-
drag, de meeste waarde aan hechten.
 Toch lost Google de filosofische kant van 
de vraag niet op: wanneer, en waarom, is iets 
nieuw, of koel? Voor een deel – en daarin 
heeft Google gelijk – is dat omdat en wan-
neer anderen dat zeggen. Maar niet alle an-
deren. Het zijn bepaalde anderen die daar 
kennelijk kijk op hebben. Maar waarop berust 
dan hun ‘kijk-vermogen’? Op het feit dat an-
deren menen dat ze dat hebben? Of hebben 
ze dit verdiend? Maar hoe dan? 
 En dan hebben we het nog niet eens ge-
had over een nog lastigere kwestie: wat is ei-
genlijk het verschil tussen ‘nieuw’ en ‘koel’? 
Iets koels is wel iets nieuws, maar niet alle 
nieuwe dingen zijn koel. En voor sommigen is 
zelfs het koele niet nieuw, namelijk voor hen 
die zelf koel zijn. En tot slot: als je weet wat 
koel is, ben je het dan zelf ook? Waarschijnlijk 
is er een symbiotische relatie tussen die 
twee: je kunt koel zijn, maar je hebt er niets 
aan als niemand dat weet. En omgekeerd: 
aan weten wat koel is, heb je niets als nie-
mand dat is. 
 Google zegt eigenlijk: iets is koel als je 
vrienden je dat vertellen. Maar wie zijn je 
vrienden? Volgens internet-logica kunnen dat 
er wel duizenden zijn. En wat ze ook zeggen: 
dat is beslist niet koel. Maar wel erg nieuw.

IBA-STUDENTEN VERSLAAN 
TRADITIEGETROUW BA’ERS
Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Strategic Business Plan Awards donderdag 27 september 
waren de ondernemende studenten international business administration (IBA) de grote win-
naar. Onverwachts zagen ze hun prijzengeld zo verdubbeld.

Dit jaar streden vijf teams eerstejaarsstudenten 
voor de roem en de welkome aanvulling op hun stu-
diebeurs; het prijzengeld van 1250, 750 en 250 euro. 
De teams werden gejureerd door een zevenkoppige 
kritische jury die bestond uit professoren en promi-
nenten uit het bedrijfsleven. De vlotte presentaties 
werden met luid applaus ontvangen door het pu-
bliek. Dat bestond voornamelijk uit strak in het pak 
gestoken studenten van de opleiding (international) 
business administration, familie en directeuren van 
de desbetreffende bedrijven. 
De inhoud van de voorstellen zijn steeds ambitieu-
zer. Studenten schromen niet meer om een interna-
tionale dimensie aan hun ondernemingsplan te ge-
ven en een internationaal bedrijf te benaderen, zo 
bleek uit de plannen. De prijs voor de beste presen-
tatie werd gewonnen door het team Tiefenbach 
Control Systems GmbH. Tweede in de rij was Falck 
Nutec BV en de derde plaats ging naar Orga BV. 
Onbetwiste overall winnaar van de avond was – in-
middels bijna traditioneel – een team IBA-studen-
ten bestaande uit: Onno Boer, Janis Bargsten, 
Klaas de Bont en Aleksis Medvedevskihs. 
Gecoacht door Pepijn van Neerijnen presenteerden 
de studenten een businessplan voor Vezet BV, één 
van Nederlands’ grootste groentenverwerkende be-
drijven. Om de risico’s van een internationale inves-
tering te beperken en markten op basis van actuele 
verkoopgegevens gericht te kunnen bewerken, stel-
len de studenten voor een alliantie met een bestaan-

de supermarktketen aan te gaan en gebruik te ma-
ken van diens internationale vestigingen. Vezet be-
houdt zo de voordelen van een kleine, flexibele on-
derneming, terwijl zij wel business intelligence kan 
verzamelen en haar slagingskansen daarmee aan-
zienlijk ziet toenemen.
De directeur van Vezet is reeds bezig met het imple-
menteren van strategische aanbevelingen uit het 
plan. Om zijn waardering extra te laten blijken ver-
dubbelde de Vezet-directeur het prijzenbedrag van 
het winnende team. 
“The strategic business plan is about bridging sci-
ence and business”, verklaarde prof.dr. Henk Vol-
berda in zijn openingsspeech. Hij besloot de avond 
met een wijsheid als een koe: “In the end, it is all 
about having a good business plan.” Daar kon het 
inmiddels 2500 euro rijker IBA-team natuurlijk al-
leen maar van harte mee instemmen.MD
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Korstiaan Zandvliet hoopt dat zijn afstudeerjaar uit-
daging en een sterke koppeling met het ondernemers-
schap biedt. “In de bachelor heb ik de koppeling na-
melijk gemist en dat is jammer”, vindt Zandvliet. 
Taurai Becker is aan de master begonnen omdat hij 
van zichzelf al ondernemend is. Volgens hem kiezen 
veel studenten voor de master, omdat het onderne-
merschap steeds meer wordt gepromoot in 
Nederland. “Zelfs in televisieprogramma’s zoals 
‘Dragons’ Den’ staat ondernemen centraal”, vult 
Becker aan.
De nieuwe lichting Entrepreneurship masterstuden-
ten zijn het collegejaar begonnen met actief zelf on-
dernemen. De studenten hebben een driedaagse busi-
nesstrip naar Friesland gemaakt als voorbereiding 
op het afstudeerjaar. De organisatoren zijn Peter van 
Soldt en Boudewijn Rijnders die de master vorig jaar 
volgden. Hun insteek was om een programma samen 
te stellen waarbij ondernemen in een niche samen 
kan gaan met duurzaam ondernemen.

De masterstudenten moesten tijdens de trip hun on-
dernemerszin tonen door zelf ingekochte producten 
op een markt in Sneek aan de man te brengen. “Het 
was best lastig om de kaarsen die wij hadden inge-
kocht te verkopen, je moest er wel je best voor doen”, 
geeft Becker toe. De kleine opbrengst die de markt 
heeft opgeleverd, gaat naar Greenseat om de CO2-
uitstoot van de trip te compenseren.
Zandvliet en Becker geven aan dat het programma 
van de businesstrip leerzaam, intensief en leuk was. 
Leerzaam vanwege de vele bedrijfsbezoeken waarbij 
de studenten de ondernemers die het ‘gemaakt’ heb-
ben het hemd van het lijf vroegen. Intensief omdat de 
studenten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
aan het werk waren zoals echte ondernemers beta-
men. En leuk was de trip omdat de studenten elkaar 
goed hebben leren kennen. “Het is een hechte, geva-
rieerde groep geworden”, aldus Becker.
Zandvliet is duidelijk in wat hij met zijn master wil 
bereiken: “To take over the world.”, grijnst hij. LS

MASTER ‘ONDERNEMEN’ POPULAIR  
Bijna twee keer zoveel studenten zijn dit jaar begonnen aan de nieuwe masteropleiding En-
trepreneurship van de RSM in vergelijking met vorig jaar. De opleiding blijkt populair, maar 
waarom kiezen studenten voor deze ondernemersmaster?  

Het winnende team van IBA-studenten.               (foto: RvdH)



In Erasmus Magazine van 13 september stelt Caro-
lien van Bergen een belangrijk thema aan de 
orde. Oud worden is overal≠ ter wereld een veel-
zijdig probleem. Bij één bewering past echter een 
kanttekening: ‘Er is niets in de veranderingen in 
het lichaam dat een concept van leeftijd of ont-
wikkeling of verval vereist’. De bewering doet me 
denken aan een passage uit de afscheidsrede van 
de Amsterdamse chirurg Boerema. Naarmate je 
ouder wordt, slijt je lichaam, aldus Boerema. 
Daardoor gaan  alle levensfuncties achteruit. Je 
ziet minder scherp, je hoort minder duidelijk, je 
denkt minder snel. Daardoor word je ook wat tra-
ger in de vorming van je oordelen. Die traagheid 
wordt beschouwd als de meest kenmerkende 
verandering bij de veroudering. Ze kan op men-
sen óverkomen als mildheid in je oordeel, en die 
mildheid kan geduid worden als wijsheid. Maar 
wie beter weet, onderkent dat dit alleen een ge-
volg is van bij de leeftijd horende achteruitgang 
van levensfuncties. De gerontologische en geria-
trische deskundigen, om maar te zwijgen van de 
ervaringsdeskundigen, weten dat in deze raille-
rende uitspraak van Boerema veel grimmige wijs-
heid verstopt zit. Er is een klassieke discussie in 
de geneeskunde of er zoiets bestaat als normale 
ouderdom, of dat alle verschijnselen die optreden 
bij ouder worden, in essentie onder het begrip 
‘ziekte’ vallen, maar weinigen betwijfelen dat er 
bij veroudering sprake is van ‘veranderingen in 
het lichaam’ voor goed begrip waarvan ‘een con-
cept van leeftijd of ontwikkeling of verval is ver-
eist’.
Dichterbij, en minder controversieel in het betoog 

van Carolien van Bergen, is dat het HOVO, het Ho-
ger Onderwijs voor Ouderen, een belangrijk on-
derdeel van de universiteit is, en meer aandacht 
verdient dan het nu krijgt. Een probleem daarbij 
is dat de woorden ‘oud’ en ‘ouderen’ onbruikbaar 
aan het worden zijn. En het gebruik van vervan-
gende termen als ‘senioren’ of vijftigplussers’ is 
alleen een cosmetische ingreep. Ik doe hierbij een 
voorstel voor een oplossing. In het Franse taalge-
bied staat wat wij HOVO noemen bekend als de 
‘Université du troisième âge’ (soms afgekort tot 
‘Unitrois’): de universiteit voor de derde levensfa-
se. Het idee erachter is oud. In een oude Chinese 
versie ervan leeft de mens drie maal zeven jaar: 21 
jaar om volwassen te worden. 21 jaar om te vech-
ten, en 21 jaar om wijs te worden. Sinds die versie 
werd bedacht, heel lang geleden, wordt de mens, 
zeker in het Westen, ouder dan 63 jaar, maar dat 
zou geen belemmering hoeven te zijn om HOVO 
om te dopen tot ‘De Universiteit voor mensen in 
de Derde Levensfase’ (af te korten als ‘UniDrie’?). 
Een bijkomend voordeel zou zijn dat de leeftijds-
grens voor deelname zou kunnen worden ver-
laagd tot 42, zodat de doelgroep aanzienlijk rui-
mer zou worden. En het specifieke kenmerk van 
HOVO, dat nu gekarakteriseerd wordt als ‘Veel 
vijftigplussers hebben zich door zelfstudie, werk- 
en levenservaring zodanig ontwikkeld dat ze aca-
demisch onderwijs aankunnen’, geldt naar mijn 
idee (bijna) even goed voor 42-plussers.

Dr. Hugo Verbrugh is arts en voormalig universi-
tair hoofddocent filosofie in de geneeskunde

OUD OF DERDE LEVENSFASE?
Brief
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Van der Schot

MISSIE AFGHANI-
STAN VERLENGEN?
De Nederlandse regering heeft recent tachtig 
militairen naar Afghanistan gestuurd, maar 
nog steeds is er geen overeenstemming over 
het wel of niet terugtrekken van de Neder-
landse troepen uit het land. Wat vinden EUR- 
studenten en medewerkers? 

Tom de Groot (eerstejaars rechten): “In eerste 
instantie hadden we nooit naar Afghanistan 
moeten gaan. Maar nu we er toch zitten, moe-
ten we de klus wel afmaken. Dat is een gok, 
want het is geen rustig gebied. Met de komst 
van de troepen zijn de Afghanen van onder-
drukking af, maar daarvoor in de plaats ont-
staat onzekerheid: hoe lang blijven ze nog? Af-
ghanistan wil een democratie worden, maar ik 
betwijfel of dat handig is als de landen erom-
heen dat niet zijn. Volgens mij is dat zinloos.” 

Robert von Friedeburg (hoogleraar premoderne 
geschiedenis): “Ik heb een Duits verleden en 
weet dus hoe het is om als land bevrijd te wor-
den. Mijn mening kan daarom gekleurd zijn. 
Over het algemeen ben ik positief over de mis-
sie. Ik vind dat de buitenlandse troepen in Af-
ghanistan door moeten gaan met het bestrij-
den van de Taliban, omdat uit het verleden 
blijkt dat zo’n guerrillaoorlog positieve gevol-
gen voor het land kan hebben. Maar de troe-
pen moeten ervoor waken dat de oorlog zich 
niet over het hele land verspreidt en dat zij niet 
tegen de Afghaanse bevolking gaan vechten. 
Dan levert de oorlog namelijk meer schade dan 
voordeel op voor het land en haar inwoners. 

Faiz Karim (vijfdejaars geneeskunde en voorzit-
ter Afghaanse studentenvereniging Aria): “Ik 
ben voorstander van de buitenlandse troepen 
in Afghanistan. De veiligheid in het land gaat 
achteruit en daarom is het goed dat onder an-
dere Nederlandse soldaten hard optreden in 
het land tegen de Taliban, die met de dag ster-
ker worden. Ik vind dat de troepen moeten blij-
ven totdat de Afghaanse regering op eigen be-
nen kan staan. Ik dank de militairen dat zij hun 
best doen en ik hoop dat zij op den duur met 
een goed gevoel naar huis terugkeren.”

Noelle Tahiri (derdejaars rechten): “Aan de ene 
kant is het goed dat er buitenlandse militairen 
actief zijn in Afghanistan, want het oude regi-
me is weg. En er zou chaos ontstaan als de in-
woners zonder hulp het land moeten opbou-
wen. Aan de andere kant heerst er ook onrust 
door de aanwezige soldaten en Afghanen zul-
len zich dan misschien aansluiten bij de Tali-
ban. Ik denk dat er wel een coalitie aangegaan 
moet worden met de machtige krijgsheren in 
Afghanistan, want zij hebben veel aanhan-
gers.”

  Aangeschoten



EuroCollege Hogeschool (ECHS) 
particuliere school in centrum van 
Rotterdam, zoekt

 stevig talent
voor verschillende functies : 

Bijvoorkeur ouderejaars studenten met 
pit en ambitie.

Wij hechten veel belang aan inhoud, 
representatie en betrouwbaarheid. 
ECHS biedt versnelde en begeleide MBO 
& HBO opleidingen aan.

Zie www.eurocollege.nl voor impressies

Informatie : e.vandewalle@dimu.nl
Sollicitaties : solliciteren@dimu.nl t.a.v. 
drs. Mw J. van Gelder.

�steunlessen
�studiebegeleiding
�projectbegeleiding      

�secretarieel en 
�receptie-werk 

adverteren op deze pagina? 010-4081115 of mail naar erasmusmagazine@em.eur.nl info: erasmusmagazine.nl

VERKEERSSCHOOL AVANTI
Hoog slagingspercentage bij het eerste 

examen (55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. Examendatum direct 

bekend. Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon (010) 4673820 / 4679448, 

e-mail: info@avantirijschool.nl,

www.avantirijschool.nl

ALLURE-RIJOPLEIDINGEN.NL

Studentenpakketten:

20 lessen incl. examen 575,- euro

30 lessen incl. examen 749,- euro

Online inschrijven = 1ste les gratis

Tel. 0900-44 44 001 (10 cpm)

Advocatenkantoor 

Hovinga 
zoekt een 

administratieve 
duizendpoot

De taken van deze duizendpoot 

zijn secretariële en administratieve 

werkzaamheden, maar ook 

postverwerking, het opstellen en/of 

verwerken van correspondentie en 

allerlei bijkomende werkzaamheden.

We zoeken iemand die:

� Foutloos Nederlands beheerst 

� Affi niteit heeft met computers

� Zelfstandig kan werken

� Flexibel is

� Werkt op HBO niveau

Het betreft een functie 

voor 3 dagdelen per week 

info@addohovinga.nl;

010-2850140

De Lier Verkeersopleidingen
Lid BOVAG. 

Gespecialiseerd in de nieuwe  rijopleiding.

40 lessen van € 22,- per les. 

Bel of  kom langs: Oostzeedijk 154a, 

3063 BK Rotterdam. 010-4257726

www.delierverkeersopleidingen.nl L

Bannenberg Van Velthoven
Advocaten

zĳ n op zoek naar een

derde- of vierdejaars

rechten student
voor administratieve werkzaam-
heden (op termĳ n: juridische
werkzaamheden). Enige affi  niteit
met familierecht / strafrecht is
gewenst. Werkdagen: uitsluitend
dinsdag en woensdag. Het kantoor 
bevindt zich in het centrum van 
Ro� erdam. 

Voor nadere informatie:
Mr. M.G. Bannenberg
010 – 28 00 265

Letselschade expertisebureau 
mr. H. Groeneveld & 

Partners B.V. 
in het WTC te Rotterdam 

zoekt een 

zelfstandige 

secretaresse 
voor 24 uur per week 

Beheers jij de Nederlandse taal 
in woord en geschrift  en ben jij 
communicatief, fl exibel, resultaatgericht, 
nauwkeurig, sociaalvaardig, zelfstandig, 
commercieel, een teamworker, gezellig, 
gevoel voor humor, goede telefoonstem, 
verantwoordelijkheidsgevoel en ben 
jij representatief en heb jij een goede 
typevaardigheid? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Stuur je cv met een kort berichtje per 
email naar info@groeneveld-partners.nl.

GDCC is een callcenter in hartje 
Rotterdam en zoekt callcenter 
agents (no sales) voor minimaal 14 
u. p.w. Wil je in een leuke internationale 
sfeer werken, stuur dan je CV naar 
jobs@gdcc.com of bel 010-3003000. 

Also for international students who 
are fl uent in any other language. 



‘NOOIT EEN 
OPPERVLAKKIG GESPREK’
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Na achttien jaar neemt studentenpsycholoog Wim Roelofsen (62) afscheid 
van de Erasmus Universiteit. Een kleine twee decennia hielp hij Rotterdamse 
studenten individueel of in groepjes bij hun (studie)problemen. “Ik heb 
nooit het idee gehad dat mijn leeftijd voor studenten een probleem was, 
maar misschien draai ik mezelf nu wel een rad voor ogen.”                            
                           tekst  Gert van der Ende fotografie Ronald van den Heerik

De afscheidsreceptie 
van Wim Roelofsen is 
op 1 november om ca. 
16.45 uur voor de Se-
naatszaal. Voorafgaand 
is er in de Senaatszaal 
een symposium getiteld 
‘In de spreekkamer van 
de studentenpsycho-
loog’. Dit begint om 
14.30 uur.
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cheidend studentenpsycholoog Wim Roe-
lofsen is een bedachtzaam, rustig en be-
scheiden persoon, geboren en getogen in 
Twente. Hij lijkt de tegenvoeter van de 

lichtelijk flamboyante collega Carel Sallaerts die 
veelvuldig in de media figureert. Roelofsen weegt 
zijn woorden en is immer bezorgd of zijn uitspraken 
wel goed overkomen en door lezers niet verkeerd 
zullen worden geïnterpreteerd. En bij het maken 
van een afspraak voor het interview, is hij enigszins 
ongerust of het spannende en leuke van zijn werk, 
niet tenietgedaan zal worden door zijn ‘saaie ma-
nier van vertellen’. 
Achttien jaar is Roelofsen studentenpsycholoog ge-
weest, als hij op 1 november weggaat. Officieel heet 
zijn functie universiteitspsycholoog, want behalve 
studenten kunnen ook medewerkers bij hem terecht, 
al is dat slechts een klein percentage van wat er 
jaarlijks bij hem langskomt. “Ik stop niet omdat ik 
het niet meer leuk vind, maar omdat ik altijd al heb 
bedacht een paar jaar voor mijn 65ste ermee op te 
houden. Ik ben altijd in Amsterdam blijven wonen, 
reis vier dagen per week heen en weer en dat is in-
tensief genoeg.”
Wellicht heeft een half jaar sabbatical drie jaar ge-
leden zijn besluit nog vaster gemaakt. “Ik ervoer 
toen een groot gevoel van vrijheid, een sensatie ver-
gelijkbaar met de aantocht van de grote vakantie 
toen ik nog op de lagere school zat. Ik heb in dat 
half jaar mezelf op het koken gestort, ben gaan zon-
dagschrijven en heb mijn hoogbejaarde moeder ver-
zorgd.” 

Constante stroom  Roelofsen 
studeerde kinderpsychologie aan de VU. 
Hierna kreeg hij een onderzoeksbaan met als 
onderwerp communicatieontwikkeling bij jonge 
kinderen en vervolgens gaf hij onderwijs over de 
psychologie van adolescenten (12 tot 18 jarigen), 
inclusief scriptiebegeleiding en anderhalve dag 
hulpverlening. “Na vijftien jaar vond ik dat 
mooi geweest. Dat had ook te maken met mijn 
interesse om praktisch bezig te zijn; onderzoek 
trok me minder. Toen ik dat eenmaal voor mezelf 
duidelijk had, kwam mij tevens de advertentie voor 
psycholoog aan de EUR onder ogen.”
Werken met studenten bleek totaal verschillend te 
zijn. “Adolescenten vormen toch een erg lastige 
groep. Ze komen doorgaans niet vrijwillig, zijn 
kwetsbaar in hun gevoel en hebben daardoor vaak 
een houding van ‘wat moet je van me’. Bij studen-
ten is die eerste laag van ‘afwerendheid’ jegens vol-
wassenen verdwenen. Dat heeft vooral te maken 
met de leeftijd. Studenten zijn ook net iets zelfstan-
diger. Plus ze komen op een paar uitzonderingen na 
allemaal vrijwillig naar ons toe.”
Op de EUR zijn dat er op jaarbasis gemiddeld zo’n 
450 tot 500, een paar procent van de hele studenten-
populatie. Er mogen dan bij herhaling berichten in 
de media de kop op steken als zou de hoeveelheid 

studenten in problemen groeien, Roelofsen ervaart 
dat anders. “Het is meer een constante stroom”, al-
dus de psycholoog. Kwantitatieve effecten van 
maatregelen zoals het bindend studieadvies lijken 
nauwelijks aanwezig. “Door het BSa zie je wel dat 
er zich meer eerstejaars bij ons melden. Vroeger zag 
je hier nauwelijks eerstejaars.” Overigens erkent 
Roelofsen dat de constantheid ook te maken heeft 
met de grenzen van de personele bezetting; meer 
dan die 500 kunnen er uiteindelijk toch niet worden 
geholpen. 

Buitengewoon boeiend  Wie op de 
psycholoog afstapt, kan grofweg op twee manieren 
worden geholpen; individueel of in groepsverband. 
Welke van de twee het wordt, ligt ook aan de 
student zelf. Die wil soms gewoon niet in een 
groepje. Het Rotterdamse psychologenbureau kent 
een vijftal soorten van groepshulp, aldus Roelofsen, 
al naar gelang de aard van het probleem. Er zijn 
de meer specifiek op studieproblemen gerichte 
groepen, zoals de studie-intensiveringsgroep, de 
scriptiegroep, de presentatieangstgroep en de 
tentamenangstgroep. Maar ook is er de zogeheten 
autonomiegroep, bestaande uit acht studenten, 
waarin een soort psychotherapie wordt verstrekt 
gedurende twintig maal twee uur. “Hier zitten 
vooral mensen met persoonlijke problemen, als 
onzekerheid, somberheid en angstigheid. Mensen 
die geen grenzen kunnen stellen of die niet weten 
wie ze zelf eigenlijk zijn. Het zijn vaak mensen met 
totaal verschillende achtergronden.” 
Het is ook een deel van zijn professie waaraan Roe-
lofsen uitermate veel plezier beleeft. “Vooral omdat 
de groepen zeer gemengd zijn, en ik tot de ontdek-
king kwam dat dit voor de vertrouwelijkheid waar-
mee de studenten met elkaar omgaan, niets uit-
maakt. Dan gaat zo’n bijeenkomst ineens over fa-
milie en vertellen Chinese, Marokkaanse en Drent-
se studenten over hun opa’s en oma’s. Dat is bui-
tengewoon boeiend. En ik mag aannemen dat, als ìk 
dat vind, de deelnemende studenten dat ook zo er-
varen.”
De studie-intensiveringsgroep, een uitvinding van 
Sallaerts, en doorgaans bestaande uit zo’n zes tot 
acht studenten, komt eens per week een uur bijeen. 
In dat uur wordt de planning voor de komende 
week gemaakt met als doel een acceptabel aantal 
dagdelen studeren. De groep helpt structuur aan te 
brengen. “Hier komen meestal studenten naar toe 
die bijvoorbeeld – tot ze naar de universiteit kwa-
men – nooit hoefden te studeren, omdat ze te slim 
waren. Of studenten die moeilijk structuur aan 
kunnen brengen in hun manier van leven. Maar 
ook studenten van wie de thuissituatie niet ideaal is 
om rustig te studeren.”
De scriptiegroepen werken navenant, maar er zitten 
relatief meer ouderejaars in. Het is een doorlopende 
groep waarin mensen komen en verdwijnen; maxi-
male deelnametijd is een jaar. “Mensen hebben 

moeite met het schrijven van scripties, omdat ze te 
perfectionistisch zijn, of bang zijn om beoordeeld te 
worden. We werken met een heel schools systeem; 
studenten geven zichzelf huiswerk op in de trant 
van ‘volgende week is het concept van hoofdstuk 4 
af’ en daar moeten ze zich aan houden. Zo niet dan 
krijgen ze een minnetje. Heeft iemand teveel minne-
tjes, dan wordt die de groep uitgezet. Er zitten rela-
tief veel economie-, maatschappijgeschiedenis- en 
bedrijfskundestudenten bij.” 
Wie niet door een van de vier universiteitspsycholo-
gen kan worden geholpen, wordt doorverwezen. Al 
naar gelang de aard en zwaarte van de klachten, 
naar vrijgevestigde therapeuten, het RIAGG of een 
heel enkele keer naar een dagopvang of de afdeling 
psychiatrie van de EUR. Roelofsen: “Want alles 
komt voor, van beginnende psychose tot ernstige 
depressies en eetstoornissen. In die zin zijn studen-
ten niet anders dan de rest van Nederland. Frustre-
rend is soms wel dat die verwijzingen niet altijd op-
gevolgd worden.”

‘U’ in plaats van ‘je’  In de loop der 
jaren is weliswaar het percentage studenten dat 
bij de psycholoog aanklopt min of meer gelijk 
gebleven, maar er zijn wel ontwikkelingen die 
ervoor gezorgd hebben dat de samenstelling van 
wat binnenkomt is veranderd. Zo zijn er meer 
allochtone studenten, en recent ook internationale 
studenten. Roelofsen, wiens zoon van 22 
momenteel in San Francisco verblijft voor zijn 
studie sociologie en filosofie, weet: “Naar het 
buitenland gaan is niet voor iedereen altijd een 
succes. Sommige studenten komen zichzelf wel erg 
tegen, waarbij gezichtsverlies jegens het thuisfront 
vaak een rol speelt. Die studenten worden 
depressief; dat gaat veel verder dan zware heimwee. 
Verwijzen lukt ook niet altijd even makkelijk. Soms 
is de beste oplossing dat ze het vliegtuig naar huis 
nemen.”
Maar studenten van welke herkomst dan ook, Roe-
lofsen zal ze missen, al heeft hij geen last van mis-
plaatste sentimentaliteit. “Missen hoort bij weg-
gaan”, stelt de Tukker van origine kort en bondig. 
“Het is erg leuk geweest om met studenten te heb-
ben mogen werken. Ik heb nauwelijks oppervlakki-
ge gesprekken gevoerd. Soms was het zwaar, soms 
was het plezierig iets te hebben kunnen doen en te 
zien dat er ergens beweging in zat.” 
Het leeftijdsverschil tusen hem en zijn cliënten – 
Roelofsen is bijna 63 –  heeft hij nooit als belemme-
ring gezien. “Zelf ben ik met het klimmen der jaren 
alleen maar relaxeter geworden in mijn werk. Ik 
heb ook nooit het idee gehad dat mijn leeftijd voor 
studenten een probleem was, maar misschien draai 
ik mezelf nu wel een rad voor ogen. Ze zeggen na-
melijk inmiddels wel allemaal ‘u’ in plaats van ‘je’ 
tegen me.”

S



MENSEN LEREN LEREN
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Stijn Otten (23), bezig met een master Global Business and Stakeholder 
Management bezocht deze zomer samen met dertien andere jongeren in 
Tanzania projecten van Right to Play. Inmiddels vertelt hij scholieren in Ne-
derland over zijn ervaringen. “Geloof me, voetballen op een lege maag kan 
blijkbaar; iedereen was bloedfanatiek.”              tekst  Gert van der Ende fotografie  Stijn Otten

Stijn Otten en zijn Tan-
zaniaanse ‘crew’ win-
nen een touwtrekwed-
strijd tussen scholen in 
Mugumu (deze pagina).

Op de fiets naar een van 
de scholen om les te ge-
ven. (pagina 14 boven)

Uitgeput, maar voldaan 
na een lange middag 
sporten. (pagina 14 
onder)
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tijn Otten is groot, lang en lijzig. Hij speelt 
gitaar in twee punkbands, respectievelijk 
Point at Others en The Dock Boys geheten, 
die allebei tamelijke takkeherrie produce-

ren. Op het eerste oog en oor niet de figuur die je in 
de rimboe sportend en spelend met Tanzaniaanse 
kindertjes denkt aan te treffen. Maar, zoals het cli-
ché zegt, schijn bedriegt.

Wereld van verschil  “Ik denk dat ik 
het een beetje van mijn vader heb meegekregen”, 
verklaart Otten zijn sociale engagement. “Die 
werkte weliswaar altijd superhard als consultant, 
maar maakte altijd tijd vrij om mensen te bezoeken, 
of voor sociale activiteiten. Hij hield ons tevens 
voor dat als we tijd over hadden, we iets voor 
anderen zouden moeten doen.”
Otten, die via een hbo-studie en een pre-master aan 
de EUR belandde, houdt zich dan ook bezig met 
vrijwilligerswerk voor de jongerenvakbond CNV 
en activiteiten voor de Nationale Jeugdraad. Dank-
zij de laatste club kwam hij deze zomer in Tanzania 
terecht. Samen met Xplore, een organisatie binnen 
het ministerie van Buitenlandse Zaken die bemid-
delt bij internationale stages, en Right to Play orga-
niseerde de Jeugdraad voor veertien jongeren een 
drie weken durende trip naar dat land. “Zeven jon-
geren, waaronder ik, kwamen uit de Jeugdraad, ze-
ven zijn at random gekozen. In de groep zat van al-
les wat, van corpsballen tot vmbo’ers. Wel waren ze 
allemaal über-sociaal: als ik nieste, kreeg ik dertien 
keer ‘gezondheid’ te horen.”
Doel van het project is vooral om jongeren in Ne-
derland te laten zien wat we daar meegemaakt heb-
ben. Dat doen we op bijna dezelfde manier als hoe 
we daar zijn bezig geweest; door middel van sport 
en spel het belang van zaken demonstreren, zoals 
samenwerken en goed naar elkaar luisteren. Ook la-
ten we op scholen hieraan voorafgaand een intro-
ductiefilmpje zien over de reis waarin een VN-verte-
genwoordiger en het voormalige VVD Tweede Ka-
merlid Erica Terpstra  wat vertellen voor de camera. 
Want hoewel Tanzania en Nederland twee compleet 
verschillende werelden zijn – vooral wat welvaart 
betreft –  blijkt dat tijdens het beoefenen van sport 
iedereen hetzelfde is.”
 

Lijfstraffen  De eerste week in Tanzania 
bezochten de veertien jongeren in de hoofdstad 
Dar es Salaam officiële instanties, zoals de 
Nederlandse ambassade en de kantoren van Right 
to Play en de VN. Vandaar ging het per busje naar 
het dorp Mugumu, een tocht van een kleine twee 
dagen. Otten: “Het dorp ligt net buiten Serengeti 
Nationaal Park, echt in the middle of nowhere. Het 
eerste wat opvalt, is de overweldigende natuur. Er 
waren veel mensen in Mugumu die nog nooit een 
blanke hadden gezien; sommige kinderen begonnen 
spontaan te huilen toen ze ons zagen, omdat ze 
bang waren. De mensen wonen er in lemen hutjes, 
zijn zelfvoorzienend en polygamie is er normaal. 
Eén man had zelfs tien vrouwen en honderdtwintig 
kinderen; zijn oudste zoon was zestig, zijn jongste 
vrouw 23 jaar.”
Otten cum suis bekeken enerzijds of projecten van 
Right to Play al dan niet goed liepen, anderzijds 
sportten en speelden ze met de kids uit Mugumu. 
“Right to Play propageert een meer fundamentele 
manier van hulp door scholen te bezoeken en met 
sporten dingen duidelijk te maken”, legt Otten uit. 
“In Mugumu is alles echt heel basaal; vrouwen 
hebben niks te vertellen, en er bestaan nog lijfstraf-
fen. Komen we daar dan niet onze westerse denk-
beelden opleggen?, vroeg ik me aanvankelijk af. 
Maar juist door sport en spel leg je niks op, maar 
laat je dingen zien. Zo bleek dat in sommige spor-
ten, zoals handbal, meisjes vaak beter zijn. Daar-
door krijgen ze toch wat meer respect van jongens. 
Vervolgens moet  je maar hopen dat dit wordt opge-
pikt. In mijn ogen is dat altijd beter dan reguliere 
hulp. Zo zag ik veel kapotte waterpompen, ooit 
door hulporganisaties bijeengebracht. Maar vervol-
gens is de mensen niks uitgelegd en na een paar 
jaar gaan die dingen kapot en die liggen daar dan. 
Het is veel beter de mensen te leren leren.”

Kip en Cola  “Fascinerend is dat zo’n 
gemeenschap wel functioneert”, vervolgt hij. “En ze 
lijken gelukkig op hun manier. Ja, ook de bekende 
kinderen met hongerbuiken omgeven door  vliegen 
zijn blij; al is het maar voor even. Wanneer je ze 
oppakt, een beetje aandacht geeft, of even een bal 
pakt en met ze gaat spelen. Medewerkers van Right 
To Play gaven aan dat dit een indruk is die hun 
hele leven bij zal blijven. Ze zijn dankbaar dat je 
er bent en interesse toont. Voetballen op een lege 
maag kan blijkbaar. En geloof me, ze zijn allemaal 
bloedfanatiek.”
Hoewel Mugumu slechts een dorp is, kwamen soms 
honderden kinderen kijken wanneer de blanke jon-
geren een partijtje voetbal organiseerden. “Blijk-
baar gaat dat als een lopend vuurtje rond. Waar ze 
allemaal vandaan komen, ik weet het niet.”
Wat Otten eveneens is bijgebleven is de grote gast-
vrijheid van de mensen in Mugumu.
“Soms was dat zelfs gênant. Zo slachtte een school-
hoofd een aantal kippen bij wijze van ontvangst en 

schonk hij  Cola, terwijl die blikjes de mensen daar 
een vermogen kosten. Ondertussen staan er hon-
derden kinderen om je heen. Op zo’n moment krijg 
je moeilijk een hap door je keel. Maar het aangebo-
dene niet opeten is een grote belediging.”
Wellicht een nog indrukwekkender ervaring was 
zijn dagelijks portie hardlopen in de ochtenduren. 
“Voor je het weet lopen er tien, vijftien kinderen met 
je mee. Zonder schoenen, een kilometertje of drie. 
Voor mij persoonlijk was dat eigenlijk wel het hoog-
tepunt van de reis.”

Goed gevoel  Na anderhalve week 
Mugumu keerde de groep terug naar Dar es 
Salaam voor een evaluatie van de voorbije weken. 
“Ik zie het nut in van wat Right to Play doet”, 
verklaart Otten. “Maar ik ben ook kritisch. Mensen 
zullen ongetwijfeld wat meer assertiever worden 
en er wordt  ongetwijfeld een soort  vooruitgang 
geboekt. Maar die zijn nauwelijks meetbaar. Hoe 
meet je bijvoorbeeld de graad van emancipatie? 
En al helemaal niet binnen de termijn van twee 
jaar die subsidieverstrekkers van Right to Play 
doorgaans eisen. Daarbij komt dat het grootste 
probleem voor zo’n land uiteindelijk de corruptie en 
de handelsbeperkingen blijft. Niet voor niets werk 
ik binnen het CNV mee aan het project ‘Aanpakken 
die handel’, dat pleit voor eerlijke handelsverdragen 
tussen Europa en Afrika.” 
Inmiddels heeft Otten, terug in Nederland, al aar-
dig aan de doelstelling weten te beantwoorden; die 
van het informeren van Nederlanders over hoe het 
er in Tanzania aan toegaat. Vorige week dinsdag 
was hij te gast op CSW in Zeeland, het Albeda Col-
lege staat op het programma, en media als De 
Maasstad, Radio Rijnmond, de moslimomroep, en 
lokale kranten als die van Scherpenzeel (de huidige 
woonplaats van zijn ouders), Amersfoort en Arn-
hem, heeft hij eveneens al weten te bereiken. Er 
wordt nog gewerkt aan een debat op de Erasmus 
Universiteit in samenwerking met de Erasmus De-
bating Society. 
“Natuurlijk is het allemaal heel egoïstisch wat ik 
doe, dat geldt eigenlijk voor alles en iedereen”, be-
sluit Otten. “Ik noem het egoïstisch, omdat het mij 
namelijk een goed gevoel geeft als je wat doet voor 
anderen. Maar je hebt positief en negatief egoïsme 
en dan is het positieve altijd beter.” 

S



VROUWELIJKE ARTS 
VOOR MOSLIMA’S
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Steeds vaker wordt mannelijke artsen met een beroep op religieuze gron-
den, de toegang tot de behandelkamer ontzegd. Moslimmannenbroeders ei-
sen voor hun vrouwelijke familieleden een vrouwelijke behandelend arts. 
Niet alleen de professionaliteit van de mannelijke artsen wordt hiermee 
ernstig in twijfel getrokken, het kan ook tot gevaarlijke situaties leiden. 
Een ongewenste ontwikkeling, zo vinden de medici.      
        tekst Renu Poeran fotografie Levien Willemse

In de Wet op de Genees-
kundige Behandelings-
overeenkomst (WGBO) 
staan de rechten en 
plichten van patiënten 
bij een medische behan-
deling, zoals het recht 
op privacy. Op basis 
van deze wet kunnen 
patiënten bijvoorbeeld 
vragen om inzage in 
hun medisch dossier en 
hun eigen zorgverlener 
uitkiezen. Ook staat 
in de wet dat patiën-
ten alleen behandeld 
mogen worden als ze 
daar zelf toestemming 
voor hebben gegeven. 
Deze toestemming kan 
zowel uitdrukkelijk als 
stilzwijgend worden 
gegeven.  
Op hun beurt moeten 
artsen zich houden aan 
diverse wettelijke regels, 
zoals de Gedragsre-
gels voor artsen van 
de KNMG. In deze 
gedragsregels is onder 
andere vastgelegd dat 
de arts patiënten in ge-
lijke gevallen gelijk zal 
behandelen. Bovendien 
is discriminatie wegens 
godsdienst, levensover-
tuiging, ras, geslacht 
of op welke grond dan 
ook, niet toegestaan. 
De arts moet bovendien 
rekening houden met 
de levensbeschouwe-
lijke opvattingen én 
het cultuurpatroon van 
zijn patiënten, alsmede 
met eventuele taalbar-
rières. Verder moet de 
arts de hulpverlening 
afstemmen op de reële 
individuele behoefte van 
de patiënt. 
Van groot belang 
is hierbij dat steeds 
goede voorlichting 
wordt gegeven over 
wat ieders individuele 
rechten én verplichtin-
gen zijn. Daarbij rust 
een belangrijke taak op 
hulpverleners, maar 
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et komt regelmatig voor dat islamitische echtgenoten 
wegens hun geloof een vrouwelijke arts eisen voor de 
behandeling van hun vrouw. Ook islamitische vrouwen 
vragen dikwijls om een vrouwelijke arts. Uit een steek-

proef van het medisch vakblad Medisch Contact afgelopen juli 
bleek dat moslims steeds minder vaak toelaten dat hun vrouw, 
moeder of zus wordt onderzocht door een mannelijke arts. In een 
incidenteel geval werd de mannelijke gynaecoloog in een zieken-
huis door een moslimechtpaar zelfs de toegang ontzegd tot de 
verloskamer, hetgeen leidde tot een levensgevaarlijke situatie 
voor de hoogzwangere vrouw.  
Medici bestempelen dit fenomeen als uiterst onwenselijk, zo 
bleek uit een opiniepeiling op de website van Medisch Contact. 
Verreweg het merendeel van de deelnemende artsen, circa 80 
procent, is van mening dat dergelijke verzoeken moeten worden 
geweigerd. Oud-voorzitter van de Raad voor de Volksgezond-
heid Floris Sanders, stelt op het forum van Medisch Contact dat 
‘het zo langzamerhand de spuigaten uitloopt’. Hij spreekt van 
‘gesluierde moslimdames, begeleid door hun mannelijke cipiers’, 
broers, echtgenoten, vaders, die op hoge toon eisen dat hun 
vrouwelijk familielid wordt geholpen door een vrouwelijke arts. 
Soms wordt een mannelijke arts zelfs fysiek bedreigd. 
Marloes van Stralen, zesdejaars geneeskunde, is bekend met het 
fenomeen. Zij vindt het geen goede zaak dat iemand alleeen van-
wege geloofsovertuiging of cultuuroverwegingen door een vrou-
welijke arts behandeld wil worden. “Ons zorgstelsel gaat er van-
uit dat wanneer je een ziekenhuis binnenkomt, je geholpen dient 
te worden door de artsen die daar werken. Het is niet aan de pa-
tiënt om te kiezen of je dan door een man of een vrouw wordt ge-
holpen. Als je niet tevreden bent over een arts heb je alle recht 
om voor een andere arts te kiezen, maar ik vind niet dat je bij 
voorbaat al keuzes mag maken op basis van geslacht. Als artsen 
niet mogen discrimineren op geloof, ras, geslacht en dergelijke, 
dan mogen patiënten in hun artsenkeuze ook geen onderscheid 
maken.”

Strafrechtelijke vervolging  Marleen 
Foets, universitair hoofddocent aan het instituut Beleid & 
Management Gezondheidszorg (iBMG), is het in grote mate 
eens met het standpunt van artsenorganisatie KNMG. Volgens 
haar is het niet wenselijk, maar ook niet altijd mogelijk, om een 
beroep te doen op een vrouwelijke arts. “In situaties waarbij 
acuut ingrijpen vereist is, zouden artsen direct moeten kunnen 
handelen, ongeacht of het om een vrouwelijke of mannelijke arts 
gaat.” 
De vrije artsenkeuze hoeft daardoor niet in het geding te komen. 
“Wanneer de situatie niet spoedeisend is, hebben moslima’s zo-
als alle patiënten, de vrijheid om een afspraak te maken met een 
arts van hun keuze. Van artsen mag verwacht worden dat ze 
proberen de wensen van de patiënt in te willigen, dat is een 
kwestie van fatsoenlijke bejegening.”
Tuncay Tuncer, vijfdejaars student rechten, is in grote lijnen de-
zelfde mening als Foets toegedaan. “In spoedeisende gevallen 
kan van een zorginstelling niet verlangd worden dat het verzoek 
van een moslima om een vrouwelijke arts wordt ingewilligd, dit 
om het belang van de patiënt zelf te beschermen. Het is voldoen-
de dat de moslima naar huidig recht de mogelijkheid heeft om 
haar eigen arts te kiezen in niet-spoedeisende gevallen.” 
Het is dan ook niet de keuze voor een vrouwelijke arts op zich-
zelf, die de medici en andere betrokkenen in het veld tegen de 

borst stuit, maar meer de levensbedreigende situatie die kan ont-
staan als gevolg van de eis voor een vrouwelijke behandelaar ter 
plekke. Tuner vindt dan ook dat ‘de  echtgenoot die zijn vrouw 
van noodhulp onthoudt, zonodig strafrechtelijk moet worden 
vervolgd’. In tegenstelling tot Eva Verhoeven, vijfdejaars stu-
dente psychologie, die hier juist niet zoveel inziet: “Ik neem aan 
dat de echtgenoot van de moslima het beste voor heeft met zijn 
vrouw, dus ik denk dat een strafrechtelijke aanpak geen oplos-
sing biedt.” 
Het PvdA-Tweede Kamerlid Khadija Arib stelde onlangs ook al 
vragen aan minister Ab Klink van Volksgezondheid of er juridi-
sche mogelijkheden zijn om mannen strafbaar te stellen, die hun 
echtgenote acute medische behandeling weigeren. Volgens Bert 
Hermans, universitair hoofddocent Recht en gezondheidszorg 
bij iBMG, is er al wetgeving, waarmee mensen die hun partner 
(spoedeisende) hulp onthouden, in principe strafbaar gesteld 
kunnen worden. “De PvdA hoeft dus geen initiatieven te nemen 
voor een afzonderlijke wettelijke regeling om islamitische man-
nen te straffen, dat is overbodig.” 

Goed en gezond  Hermans verdenkt de PvdA 
er eerder van dat het voorstel wellicht is ingegeven vanuit 
electorale motieven. “Patiënten die naar een ziekenhuis moeten, 
hebben een vrije artsen- en ziekenhuiskeuze, behoudens bij 
spoed- of noodgevallen waarin onmiddellijk door de arts 
van dienst moet worden behandeld. Ik vind de commotie erg 
opgeklopt.” 
Ook Foets vraagt zich af waar deze hele kwestie vandaan komt, 
in de ‘landen van herkomst’ is het namelijk geen issue. “Het is 
mij erg onduidelijk in welke mate dergelijke wensen worden ge-
dragen door een meerderheid van de moslims in Nederland, en 
in welke mate ze worden gedeeld door zowel mannen als vrou-
wen.” 
Volgens Foets is dit probleem niet bevorderlijk voor de integra-
tie, maar leidt het juist tot nodeloze polarisering. “Dit soort 
wensen roept bij een deel van de autochtone bevolking negatieve 
reacties en overdreven vrees voor zogenaamde islamisering op.” 
Met andere woorden, een storm in een glas water? “Denk aan 
het idee dat onlangs werd geopperd om te starten met een isla-
mitisch ziekenhuis. Dat riep overigens niet alleen reacties op van 
autochtone Nederlanders, maar leidde ook tot het nodige debat 
in allochtone kringen. Maar al vrij snel was de discussie erover 
gewoon verdwenen.”  
Verhoeven snapt sowieso niet waarom mensen vanwege hun ge-
loofsovertuiging hun eigen leven en dat van anderen op het spel 
willen zetten. “Voorzover mogelijk, dient de wens van een mosli-
ma te worden gerespecteerd. Als er echter sprake is van een 
noodsituatie, ben ik van mening dat het redden van mensenle-
vens voor gaat.” 
Ook zevendejaars studente rechten Dilek Yalcin, plaatst vraag-
tekens: “Ik vind het ethisch onverantwoord om een patiënt van 
noodhulp te onthouden wegens de religieuze opvatting van de 
patiënt of die van haar partner. In de kern is religie ook bedoeld 
om mensen een goed en gezond leven te laten leiden. Een religi-
euze opvatting die dat belet, wijkt af van de kern van de betref-
fende religie. De islam staat de behandeling van vrouwen door 
een mannelijke arts naar mijn mening niet in de weg.”

H
ook op politici. Die 
laatste categorie zou er 
volgens Bert Hermans 
goed aan doen mensen 
beter voor te lichten over 
de rechten en plichten 
van zowel patiënten als 
artsen in het geval van 
medische zorg.



‘STUDENTEN ZIJN LEUK 
SPORTPUBLIEK’

pagina EM 05 rubriek reactie  

18 11 oktober 2007 achtergrond redactie@em.eur.nl

Het aantal sportmogelijkheden op Woudestein is groot en daarmee ook het 
aantal sportdocenten. De meeste sporters kennen hun trainer of docent 
hoogstens bij naam, maar wat ze doen buiten hun sportlessen bij de SSVR, 
hoe lang ze al met studenten werken en hoe ze dat ervaren, is vaak onbe-
kend. EM voelt vier sportdocenten aan de tand over zichzelf en hun werk.
         tekst Lindemarie Sneep fotografie Ronald van den Heerik

Vijftig sportdocenten, 
waaronder elf vrouwen, 
zijn bij sportcentrum 
Woudestein actief om 
sporters te trainen en te 
begeleiden. Een stuk of 
tien van hen geeft les in 
meerdere sporten, maar 
het grootste deel van de 
docenten heeft een eigen 
specialiteit. Ongeveer 
de helft behoort tot de 
vaste kern die al sinds 
lange tijd lesgeeft bij 
de SSVR. De andere 
helft zoekt vaak na drie 
tot vier jaar weer een 
andere uitdaging. 

Erik Bulk

Conny Knoppert
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e blijft er jong bij  Twintig 
uur per week kun je Martin Giljamse 
(42) vinden op sportcentrum Woudestein. 
Hij geeft les in karate, kickboksen, 

fitness, spinning en ook een cursus inlineskaten 
kun je bij hem volgen. Vijftien jaar geleden is 
de oud-karateka bij de SSVR begonnen als 
karatedocent in de dojo van een politiebureau. 
Inmiddels heeft het sportcentrum een eigen dojo. 
“Mijn hart ligt bij karate, maar dat kon ik bijna 
niet professioneel doen, omdat ik er weinig mee 
verdiende. Karatedocent was een leuk alternatief 
om toch met de sport bezig te zijn”, legt hij 
uit. Giljamse geeft les volgens de regels: “Bij 
budosporten, een verzamelnaam voor judo, karate, 
jiu-jitsu en aikido, geldt een bepaalde discipline 
en daar houd ik me aan. De manier van lesgeven 
is wat autoritair en mensen moeten daar wel aan 
meewerken. Grappenmakers die te laat komen, laat 
ik bijvoorbeeld opdrukken”, grijnst Giljamse. “Ik 
trek een lijn tussen mijn lessen en daarbuiten. In de 
les heb ik de regie en buiten de les ben ik gewoon 
Martin. Dan kan ik rustig een biertje drinken met 
studenten.” 
Op Woudestein maakt de sportdocent grappige din-
gen mee. “Ik vind het prachtig als ik tijdens de les 
zeg ‘linkerbeen voor’, dat studenten het presteren 
om hun andere been voor te zetten. ‘Dat zijn dus de 
toekomstige leidinggevenden!’, roep ik dan. Dat 
soort humor kun je bij mij verwachten, daar moet je 
tegen kunnen.” Giljamse krijgt op zijn beurt ook 
rake opmerkingen. “Als ik een grap maak en die 
grap krijg ik op een later moment keihard terug, 
vind ik dat vermakelijk.” 
Het lesgeven aan studenten vindt de sportdocent 
dan ook ontzettend leuk. “Je blijft er zelf jong bij”, 
lacht hij. “Een ander voordeel is dat de studenten 
die komen sporten gemotiveerd zijn, want het is niet 
verplicht. Ook vind ik dat studenten loyaliteit, 
doorzettingsvermogen en inzet hebben.” 
Aan de andere kant wordt de docent in de fitness-
ruimte nog wel eens teleurgesteld door studenten. 
“Het valt me op dat zij af en toe de regels aan hun 
laars lappen en nonchalant omgaan met spullen. Bij 
een normale sportschool zou iemand die zo nalatig 
is de kans lopen eruit te worden gegooid. Hier kan 
dat niet, maar als ik merk dat iemand niet netjes de 
regels naleeft, zeg ik er wel wat van.” 
Behalve zijn werk voor de SSVR geeft Giljamse 
twee dagen in de week les op een school voor moei-
lijk lerende kinderen. “Ook leuk, maar je bent daar 
veel meer bezig met orde houden en de kinderen te 
laten bewegen zoals je in gedachten hebt.” In zijn 
vrije tijd gaat de sportdocent verder graag darten 
en biljarten. “Het fijne daarvan is dat ze een tegen-
hanger vormen van sporten waar je vooral met je 
lijf bezig bent. Het gaat bij deze sporten meer om 
beheersing en concentratie dan om kracht.”

‘Studenten zijn  heel open’
Erik Bulk (31) is bij de SSVR zes uur per week do-
cent jiujitsu en hij geeft twee keer per jaar een cur-
sus zelfverdediging. Dit doet hij naast zijn fulltime 
baan als leraar op het Zadkine College. Het werk 
op Woudestein vindt Bulk zo leuk dat hij het er ge-
woon bij doet. “Op zaterdagochtend geef ik ook nog 
judoles aan kleintjes in een sportschool”, vult hij 
aan. Vooral het werken met mensen motiveert de 
sportdocent. “Het is fijn sporters te begeleiden naar 
het doel dat zij hebben”, licht hij toe. “Bij jiujitsu 
kunnen mensen hun bandexamen halen en daar 
kunnen we mooi naartoe werken.” 
Het werken met studenten vindt Bulk heel anders 
in vergelijking met de leerlingen op het Zadkine 
College. “Studenten zijn heel open wat betreft hun 
wil om iets te leren”, legt hij uit. “Tijdens mijn da-
gelijkse werk heb ik ook te maken met jongens en 
meisjes van de straat en die zijn af en toe een stuk 
minder gemotiveerd. Met studenten kan ik lekker 
alleen bezig zijn met de sport.” Bulk moet wel eens 
lachen om z’n studenten als zij iets niet snappen 
wat kindjes van vier wel begrijpen. “En jullie zitten 
hier op de universiteit”, grinnikt hij dan. 
Bij jiujitsu is de groep gemengd, maar de cursus 
zelfverdediging is speciaal voor vrouwen. In tien 
weken behandelt Bulk technieken om jezelf te ver-
dedigen. De deelnemers hebben vaak verschillende 
nationaliteiten. “Daarom geef ik mijn lessen in het 
Engels, wat vaak grappig is. Ik vertaal Nederlandse 
zinnen namelijk in het Engels, maar dat wordt altijd 
begrepen”, grapt Bulk. “En anders moeten de da-
mes extra goed kijken.” Tijdens de cursus leert de 
docent hoe studenten gevaar kunnen herkennen en 
welke houding ze moeten aannemen tegenover 
eventuele belagers. Ook komt aan bod hoe de da-

mes moeten handelen bij een confrontatie mocht het 
zover komen. “Dat laatste moet je eigenlijk probe-
ren te voorkomen. Als je bijvoorbeeld in de trein zit 
en er komt een enge man naast je zitten, moet je niet 
wachten tot het fout gaat, maar meteen actie onder-
nemen en weggaan”, verduidelijkt Bulk. “Ik be-
steed daarom veel aandacht aan het voorkomen van 
vervelende situaties. De meiden in de cursus komen 
vaak zelf met voorbeelden van situaties waarin ze 
zich onprettig voelden en dat gebruik ik als voor-
beeld in mijn lessen.” 
“Buiten het sporten in mijn werk doe ik nog aan fit-
ness, judo en ik probeer af en toe te gaan hardlo-
pen”, somt Bulk op. “Sommige mensen gaan ervan 
uit dat je als sportdocent vanzelfsprekend veel be-
weegt, maar zij vergeten vaak dat je tijdens de les-
sen vooral aan het begeleiden en coachen bent. Ik 
doe wel dingen voor, maar ben niet constant aan 
het sporten.” 

‘Sportscholen zijn eng’  Bodyfit 
docente Conny Knoppert (40) heeft twee jaar 
rechten gestudeerd aan de EUR. In die tijd is ze een 
fanatieke sporter geworden. “Op de middelbare 
school moest ik niets van sport hebben. Ik liet gym 
vallen en koos Spaans”, grinnikt Knoppert. De 
droge juridische stof was echter niets voor haar 
en daarom ging ze aan de slag als administratief 
medewerker. Zo hoopte de oud-student uit te 
vinden welke studie ze wel interessant zou vinden. 
“Uiteindelijk ben ik helemaal niet teruggekeerd 
naar de Erasmus Universiteit, want een 
aerobicsopleiding leek me eigenlijk veel leuker”, 
lacht ze. Via een portier van het sportcentrum rolde 
ze vijftien jaar geleden binnen bij de SSVR. 
Behalve het lesgeven volgde Knoppert ook een 

J
Gertjan van Rangelrooy
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opleiding tot schoonheidsspecialiste. Nu runt zij 
haar eigen salon en heeft zo twee banen die gericht 
zijn op schoonheid en gezondheid. “Ik vind dat een 
ideale combinatie omdat het werk zo afwisselend is. 
Het geven van lessen is druk, het gaat snel en ik 
ben lekker bezig. Bij een klant in mijn salon is er 
sprake van een een-op-een-relatie en ben ik juist 
rustig”, legt Knoppert uit. De docente vindt het nog 
steeds leuk om de zes uurtjes per week les te geven 
op Woudestein. “Als ik geen enthousiasme meer zou 
uitstralen, zou de les na een paar weken leeg zijn. 
Het is een wisselwerking met de groep”, licht zij 
toe. Soms komen mensen na een les naar Knoppert 
toe om te zeggen hoe leuk ze het vonden. “Vorig 
jaar kreeg ik van een aantal meiden na de les een 
verrassingspakket met daarin thee en andere kleine 
cadeautjes om me te bedanken voor alle leuke les-
sen. Dat is toch geweldig?” 
Knoppert geeft tevens les in Rotterdamse buurthui-
zen. “Ik vind het fijn dat ik de sportscholen wat dat 
aangaat achter me heb gelaten, want de sfeer is 
daar erg competitief. Heel eng. Op die sportscholen 
lopen alleen maar mooie mensen in mooie kleren te 
slijmen en daar houd ik niet van”, aldus Knoppert. 
Op Woudestein vindt ze het wel eens jammer dat ze 
weinig contact maakt met de mensen in haar les. 
“De groepen zijn groot en de meeste mensen komen 
niet regelmatig. Dat maakt het lastig om sporters 
bij naam te kennen.”

‘Ik krijg wel eens een kaartje 
als iemand moeder is gewor-
den’  Tien jaar geleden is Gertjan van Rangel-
rooy (58) bij de SSVR begonnen als basketbaltrai-
ner. De dames van studentenbasketbalvereniging 
Baros wilden hogerop en daarom werd Van Rangel-
rooy, destijds bondscoach van het Nederlands rol-
stoelbasketbalteam, gevraagd om een keer te komen 
kijken.
“Ik zag zulke gemotiveerde dames, dat het me over 
de streep haalde om ze te gaan trainen. Het team is 
uiteindelijk terecht gekomen in de eerste divisie en 
dat is een hele prestatie”, meldt de sportdocent 
trots. Twee á drie keer per week trainde Van Ran-
gelrooy de meiden en op zaterdag reden ze het hele 
land door voor wedstrijden. “Tijdens die lange au-
toritten leerde je elkaar goed kennen”, vertelt de 
trainer. 
“Bij de basketbaldames heb ik veel waardering ge-
kregen. Het kampioensjaar waarin we ongeslagen 
bleven, was prachtig”, herinnert Van Rangelrooy 
zich. “Toen hebben we veel kunnen experimenteren 
en kunnen laten zien.” De oud-trainer heeft nog 
steeds veel contact met dames uit de basketbal-
ploeg. “We gaan nog wel eens uit eten of ik krijg een 
kaartje als er iemand moeder is geworden. Dat vind 
ik leuk.” 
Inmiddels is Van Rangelrooy geen basketbaltrainer 
meer, maar geeft op woensdagmiddag twee uur ten-

nisles aan beginners en gevorderde beginners. “Een 
echte bevoegdheid om tennisles te geven heb ik niet, 
maar ik kan een aardig balletje slaan en ik denk dat 
ik het goed kan overbrengen”, meent de leraar. “Ik 
kan mensen enthousiast maken voor het spelletje. 
Qua techniek heb ik oog voor details. Als mensen 
beter willen worden, zie ik waaraan ze moeten wer-
ken.”
Van Rangelrooy heeft een fulltime baan als adjunct-
directeur van een basisschool. “De trainingen en 
sportlessen heb ik er altijd bij gedaan en dat is best 
pittig”, geeft hij toe. “Het helpt dat ik het heel erg 
naar mijn zin heb bij de SSVR. De collega’s zijn 
leuk en we hebben eigenlijk een vriendengroep ge-
creëerd. Met een clubje van vijf tot tien man gaan 
we ook elk jaar mee met de skireis die wordt geor-
ganiseerd door de skicommissie. Die dingen maken 
het hier leuk.” 
Studenten zijn een heerlijk publiek vindt de tennis-
leraar. “Je kunt met hen buiten de lessen en trainin-
gen over sport én over maatschappelijke zaken pra-
ten en discussiëren. En als je werkt met studenten 
krijg je inzicht in het studentenleven. Ik merk dat 
het leven van huidige studenten zelfs al anders is 
dan tien jaar geleden”, merkt Van Rangelrooy op. 
“Ik verbaas me er bijvoorbeeld over dat veel studen-
ten helemaal niet zo krap bij kas zitten als altijd 
wordt gedacht.” 

Martin Giljamse



Het adagium van Jo van Nunen: “De haven hoeft niet veilig 
te zijn.” De 61-jarige hoogleraar logistiek management en 
besluitvormingsprocessen, en specialist op het gebied van 
de Rotterdamse haven, ziet het zo: “je gaat toch ook niet elke 
student op vijfentwintig pasjes controleren voordat-ie de 
universiteit binnen mag.”

Slimmer zijn  “Wat denk je”, vraagt hij, “is het beter 
voor de haven om te weten wat er in een container zit en hem 

passend te beveiligen? Of is het voor een medewerker van de 
haven beter om niet te weten wat er in zit?”
Jo van Nunen monkelt bij draconische veiligheidsmaatregelen 
en gevleugelde woorden als ‘homeland security’, wat zoveel 
betekent als een groot hek rond een land zetten, dat ongure 
praktijken buiten de deur moet houden. De infrastructuur van 
de Rotterdamse haven wordt inmiddels afgeschermd met bevei-
ligingshekken en geavanceerde, high-tech scan- en detectieap-
paratuur. Ondertussen, zegt hij, glibbert Snelle Henkie nog 

Een vrachtwagen wordt 
door de containerscan 
gestuurd.

Wetenschapsagenda

12 oktober

13.30 uur
Senaatszaal (W)
Promotie drs. J.F. Felix
Aetiological Studies in Oeso-
phageal Atresia / Tracheo-Oe-
sophgeal Fistula

16.00 uur
Aula (W)
Oratie dr. D.L. van 
Knippenberg
“Understanding Diversity”

15 oktober

12.00 - 13.00 uur
Zaal H17-02 (W)
Research on Monday
Spreker: Trond Olsen, Norwe-
gian School of Economics
‘The Rise of Individual Perfor-
mance Pay’
Informatie: tel. 010 408 8900

17 oktober

09.45 uur
Faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie drs. P.J.A. Stam
Testing the Effectiveness of 
Risk Equalization Models in 
Health Insurance

11.45 uur
Faculteitsgebouw, c
ollegezaal 7 (H)
Promotie drs. M.M. 
Voormolen
Three Dimensional Harmonic 
Echocardiography

13.45 uur
Faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie drs. J.N. Stoop
Regulatory T Cells in Chronic 
Hepatitis B Virus Infection

15.45 uur
Faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie C.M. Westerhout
Putting the Future in Service 
of the Present: Risk As-
sessment in Acute Coronary 
Syndromes

18 oktober

13.30 uur
Senaatszaal (W)
Promotie ir. M.M. Paulides
Development of a Clinical 
Head and Neck Hyperthermia 
Applicator

16.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Oratie dr. F.W.A. Korsten
“Alles inclusief! Het poëtische 
en het kapitalisme”

19 oktober

13.30 uur
Senaatszaal (W)
Promotie S.C. Sieberson
Dividing Lines Between the 
European Union and Its 
Member States
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DUIVELSHOEK ROTTERDAM

Gateway to Europe – ook voor moderne piraten, mensensmokkelaars en 
terroristen. En geen hypermoderne metropolis zonder zijn ‘anus inversus’: 
pleinen en parken zonder cameratoezicht, buurten en krochten waar patje-
peeërs vrij spel hebben. Hoe veilig is Rotterdam? En hoe ver moeten we gaan 
om criminaliteit uit te bannen? In dat teken staat de komende ‘Wetenweek’ 
aan de EUR. EM start de discussie alvast met professor Jo van Nunen. Plus: 
een kleine filosofie van het probleemplein.            tekst Daan Rutten fotografie Levien Willemse

HAVEN ZONDER HEKKEN



steeds met 8 miljard per jaar door de mazen van het Europese 
beveiligingsnetwerk heen. 
Van Nunen: “We blijven op die manier voortdurend achter de fei-
ten aanlopen. Misdaad blijft altijd bestaan en zal ons ook altijd 
de loef af proberen te steken. Wat mij betreft moeten we de zaak 
omkeren. Wij moeten slim anticiperen op criminaliteit. Dan hoeft 
de beveiliging niet eens een kostenpost te zijn: we kunnen er zelfs 
winst mee maken. Let wel: volgens schattingen wel driehonderd 
à vierhonderd euro per container!”
Dat klinkt als utopia. Wat moeten we daar wel niet voor doen? 
“Zoals ik al zei: slimmer zijn. Wat doe je wanneer iemand bij 
de politie komt aangeven dat het nummerbord van zijn auto is 
gestolen? Je kunt dat simpelweg noteren. Je kunt er ook vanuit 
gaan dat de nummerplaat zal worden gebruikt bij een ramkraak 
of het omkatten van een auto. Zo kun je ook over de haven 
denken. We weten dat criminelen vooral toeslaan wanneer de 
goederen stil staan. Het is mogelijk om ervoor te zorgen dat de 
stroom van goederen doorloopt. Bijvoorbeeld door vrachtwagens 
te scannen terwijl ze doorrijden. Dat gebeurt al. Maar eigenlijk 
moet je voordat schepen, goederen en personen de haven binnen-
komen, al weten dat ze veilig zijn. Door een scan- en volgproces 
onderweg. Ook moeten medewerkers worden gescreend. En dan 
niet alleen op een verklaring voor goed gedrag.” 

Logistieke voordelen  “Het is eigenlijk nodig 
dat er bij het beginpunt van waar het product vandaan komt al 
wordt gecontroleerd, tot in de binnenlanden van China bij wijze 

van spreken. Het proces van de goederenstroom moet zichtbaar 
zijn. De route van een vrachtwagen weten, bijvoorbeeld. Met de 
goede technologie is de wagen met de containers overal in real 
time te volgen. Wanneer hij afwijkt van zijn route of onverwacht 
stopt, dan moet er iets aan de hand zijn. Zo niet, wanneer alles 
goed is geregeld, dan weet je op voorhand dat de vrachtwagen 
veilig is.”
Daar moet een duur informatienetwerk voor nodig zijn. “Maar 
dat wordt dubbel terug verdiend. De haven wordt veiliger dus 
de verzekeringskosten dalen. Daar komt bij dat de informatie 
voor meerdere doeleinden tegelijkertijd kan worden gebruikt. 
Wanneer vertrek- en aankomsttijden van ladingen bekend zijn, 
kan dat ook het vervoersproces efficiënter maken. Dan ontstaan 
logistieke voordelen. Voorraden kunnen kleiner. Er is minder 
opslagruimte nodig.”
Het klinkt ook gevaarlijk om de beveiliging over te hevelen. Er is 
meer vertrouwen nodig in andere landen en in hun bereidwillig-
heid de technologie goed te gebruiken. “Er zijn goede bedrijven 
die vertrouwen leveren. Die kunnen onderzoeken of goederen of 
personen veilig zijn om jouw haven binnen te komen. Maar na-
tuurlijk is het onverstandig de eigen beveiliging weg te halen. Ik 
zeg alleen dat het geen zin heeft om door te slaan in het bouwen 
van hekken. Met wetenschap kunnen we veel voor zijn. Daar 
kunnen we ons meer op concentreren. Maar de combinatie is na-
tuurlijk het beste om diefstal en terrorisme te voorkomen.”
Wat was nou het antwoord op uw gedachte-experiment? “Soms 
is het verstandig om niet te weten wat er in een container zit.”

19 oktober

16.00 uur
Aula (W)
Oratie dr. J.C.M. van 
Eijndhoven
“De ondraaglijke zwaarte 
van de mens”

24 oktober

09.45 uur
Faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie drs. V.E.P.P. 
Lemmens
Clinical Epidemiology of 
Colorectal Cancer in the 
Netherlands

11.45 uur
Faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Empar Rollano Hijarrubia
Imaging of Small High-Den-
sity Structures in Computed 
Tomography

13.45 uur
Faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie ing. W.W.J. van de 
Sande
Genetic Variability Anti-
genicity and Antifungal 
Susceptibility of Madurella 
mycetomatis

15.45 uur
Faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie W.H.B.M. Levering
External quality assessment 
in flow cytometry

25 oktober

13.30 uur
Senaatszaal (W)
Promotie Yoon-Gih Ahn
Strategic Sustainability 
Management for Enhancing 
Corporate Value - in the 
context of Korean Business 
Circles

16.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie drs. T. Zuiderent
Standardizing Healthcare 
Pratices

26 oktober

16.00 uur
Aula (W)
Afscheidscollege prof.dr. 
J. Lubsen
“Een kwart eeuw cardiovas-
culaire clinical trials: zijn we 
nog bij de les?”

H= campus Hoboken, 
Faculteit Erasmus MC - 
Dr. Molewaterplein 50

W = campus Woudestein, 
Burg. Oudlaan 50
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Het Afrikaanderplein, het Zuidplein: het zijn de hedendaagse 
zelfkantcentra van de metropool Rotterdam, waar scharrelaars 
en schurken hun praktijk houden. Daar moet je niet wezen. 
Maar is dat eigenlijk wel zo?
Ze zijn er altijd geweest. In Amsterdam, zegt EUR-hoogleraar 
rechtsgeschiedenis Pieter Spierenburg, spraken de burgers in de 
achttiende eeuw al met huiver, maar toch ook met enig genoegen 
van de ‘duivelshoek’. Daar was het niet pluis.  “Men associeerde 
deze plek met criminele activiteiten, doodslag, messentrekkers 
die duelleerden. Maar van zo’n duivelshoek, waarmee trouwens 
meerdere plekken werden geduid, sprak men niet per se met de 
afkeer van vandaag. Men leek er minder bang voor dan nu. Het 
was ook een soort attractie. Ging je er heen, dan werd je als een 
goed vechter bevonden, dacht men.”  
Elke grote stad heeft zijn eigen pleinen, parken en putten. Aan 
kant geveegd, schoon, hip, chique en gedempt. Zoals elke grote 
stad er ook altijd een paar heeft die branden, smeulen, rieken, 
rotten. Opgeschoten jeugd terroriseert de snackbar in Amster-
dam. Somaliërs kauwen op hun drugs en spugen het goedje 
– qat – tegen de winkels aan het Verdiplein in Tilburg. Noord-
Afrikaanse jongeren bedreigen tv-maker Prem Radakishun in 
Rotterdam-Zuid. Vraag een Rotterdammer naar de plekken 
waar hij maar liever niet komt en je hoort: Afrikaanderplein en 
Zuidplein. ‘Maar nee, ik ben er zelf nooit geweest. Dat niet.’
Het zijn juist de pleinen en parken die tot de verbeelding spreken. 
Omdat ze de pracht van het leven vieren. Wanneer ze verwarmde 
terrassen hebben en groen zijn, tenminste. De keerzijde is echter 
ook waar. Afrikaanderplein en Zuidplein. Donkere plekken van 

koud beton. Daar komt alles wat het daglicht niet kan verdragen 
samen. De pleinen komen in het nieuws. Op elk journaal en in 
elke krant. Een plein blijft hangen in de hoofden van de mensen.
Toch hoeft dat lang niet altijd overeen te stemmen met de feiten, 
zegt Gijs van Oenen, universitair docent filosofie aan de EUR. 
Er bestaat zoiets als een feitelijke veiligheid en een subjectief vei-
ligheidsgevoel. Bij dat laatste spelen andere factoren een rol dan 
‘wat er exact is gebeurd’. “Sinds een jaar of vijftien”, ziet Van 
Oenen, spelen de politiek en de media meer in op de subjectieve 
gevoelens.” Maar: “De werkelijke situatie kan beter zijn. Maar 
ook slechter.”
Hoe zit het feitelijk met de messentrekkers op de Rotterdamse 
pleinen anno nu? We checken het even bij Ton Quadt, directeur 
Veiligheid van de gemeente Rotterdam. “Er is echt een misver-
stand gaande. Het Afrikaanderplein is niet de mooiste plek, 
nee, en er is soms wel iets aan de hand. De Afrikaanderwijk is 
een aandachtsgebied. Maar er gebeurt weinig spectaculairs en 
de buurt heeft beslist geen topprioriteit. Mijn moeder van 84 en 
mijn dochter van 22 laat ik daar zonder angst alleen lopen, ook 
’s avonds. Dat geldt ook voor het Zuidplein. Ik kan zo vijftien 
buurten noemen die er minder goed aan toe zijn. Pendrecht bij-
voorbeeld. Maar ook daarvoor geldt: een no-go area  is er niet 
in Rotterdam. De overheid is overal in deze stad de baas. Bij de 
Keileweg moest je niet komen. Tja, zeg ik dan, wat heb je daar 
dan ook te zoeken?”
Het is de vraag of de feiten de beeldvorming zo maar kunnen 
keren. Van Oenen: “De mens kan tegenwoordig minder goed 
omgaan met oneffenheden en geweld als voorheen. Bijna obses-

DE OVEHEID IS OVERAL DE BAAS
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Volgens Van Eijndhoven staan we tegenwoordig 
voor complexe en hardnekkige vraagstukken, 
zoals klimaatverandering. Bij zulke vraagstukken 
is het nodig om technologie, ecologie en de men-
selijke samenleving in onderlinge samenhang 
te analyseren, en wel op een zodanige manier 
dat er ook een handelingsperspectief ontstaat. 
Een invulling van zo’n perspectief is transitiema-
nagement, waarbij er vanuit wordt gegaan dat 
fundamentele omslagen in denken en handelen 
nodig zijn om tot duurzamer systemen te komen. 
Transities kunnen dus alleen plaatsvinden als 
grote delen van de samenleving hierin meegaan 
en er een bijdrage aan leveren. De hoogleraar 
pleit er daarom voor de mens als expliciet han-
delend wezen te beschouwen in plaats van als 

lijdend voorwerp zoals in het traditionele per-
spectief op duurzame ontwikkeling. Handelende 
mensen kunnen dan actief en creatief bijdragen 
aan verandering in een meer duurzame ontwik-
kelingsrichting. 
Anders denken en handelen moet dus onder een 
brede groep gedragen worden. Met andere woor-
den, de onderstroom moet een draaggolf worden. 
Echter, mensen in brede zin activeren en mobili-
seren om een bijdrage te leveren aan duurzame 
ontwikkeling is binnen transitiemanagement een 
bijna onontgonnen gebied. 
Binnen de leeropdracht ‘Sustainability Manage-
ment’ wil Van Eijndhoven experimenteren met, 
en reflecteren op manieren om de ondersteuning 
van veranderingstrajecten vorm te geven. Hier-

mee verwacht zij bij te dragen aan een duurza-
mer ontwikkelingsrichting van de samenleving 
en aan het verlichten van de ondraaglijke zwaar-
te van de mens. LS

De oratie van José van Eijndhoven heet ‘De on-
draaglijke zwaarte van de mens’ en zal worden 
uitgesproken op 19 oktober om 16.00 uur in de 
Aula op de campus van Woudestein.

ACTIEVE ROL MENS BIJ DUURZAAM ONTWIKKELEN
Duurzaamheid is een prangende kwestie in de huidige consumptiemaatschappij. De ontwikkelingsrichting van samenlevingen op aarde zijn nog steeds 
niet duurzaam te noemen. Prof.dr. José van Eijndhoven houdt op 19 oktober haar oratie over hoe het grote aantal mensen op aarde kan bijdragen hun druk 
op de aarde te verminderen. 

sief richten burgers, media en politiek zich op een 
probleemgeval dat uitgebannen moet worden. Aan 
de andere kant is het vreemd dat uit enquêtes blijkt 
dat we privé eigenlijk heel gelukkig zijn. Ondertus-
sen koloniseert de neoliberale individualist de pu-
blieke ruimte met herrie uit i-Pods in de trein. En de 
politiek moet de publieke ruimte maar opruimen.” 
En het plein krijgt de slechte naam.
Misschien kan Rotterdam nooit helemaal zonder 

zijn probleempleinen. Enkele jaren geleden ont-
wierp de kunstenaar Joep van Lieshout zijn ‘vrij-
staat’ aan de Rotterdamse haven. Een plek waar 
de wetten van de overheid niet gelden. De belofte 
van een wrange vrijheid, even hoopvol als sinister. 
We blijven naar de gevaarlijke pleinen zoeken, uit 
oprechte angstgevoelens, maar ook vanuit onze 
neoliberale afkeer, als ook een ondergronds verlan-
gen naar een eigen schimmige plek, vrij van god of 

gebod. Een donker plein om op te zomeren, terwijl 
de volgende door een grote donderwolk wordt over-
trokken. 

De opgevoerde personen spreken in het kader van de Natio-
nale Wetenweek 2007 bij het avondprogramma ‘Veilige stad 
veilige haven’ op 18 september op campus Woudestein. Infor-
matie:  www.erasmuspodium.nl                                  



18 OCTOBER
Discussion Meeting Marketing in the ‘Experience Economy’
Pine and Gilmore demonstrate in the Experience Economy how our economy in the 21st century will be determined by experiences. They point out that 
contemporary theatre shows us interesting examples of what future experiences will look like. This observation is magnified by Dirk Noordman in his 
latest book, Cultuurmarketing (Cultural Marketing – Elsevier Overheid). He describes personal selling techniques such as ‘buzzing’ and publicity, which 
are used in the cultural sector and elaborates the powerful brand architecture that is customary there. Ultimately, he shows how cultural marketing will 
recast general marketing theory. With: Dr. Dirk Noordman (FHKW, Arts Management), Drs. Erik Braun (FEW, Applied Economics) (FEW, Regional and Port 
Economy), Willem Sodderland (Founder of Buzzer), Minke van Hooff (Strategy Director BVH Dienstencommunicatie) and panel chair: Dr. ir. Peeter Verlegh 
(RSM, Marketing Management, Consumer Behaviour). Location: Room B-5, Woudestein. Time: 16.00 - 17.45 hrs. 

LEZING

DEBAT

EVENEMENT

EXPOSITIE

FILM
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Art route at Woudestein
In and around the Erasmus University Rotter-
dam are a lot of artworks. Discover which and 
where all these artworks are and who made 
them. The Art Route will lead you along the 
most remarkable art objects made by artists as 
Karel Appel, Alexander Calder and Lucebert. 
Download the Art Route at www.eur.nl/sv/en-
glish/acs/art/activities/tour
Information: Erasmus Cultuur: (010) 408 1394 or 
Erasmus Art Affairs: (010) 408 2802

17 OKTOBER
Denkcafé: Na de aap
De evolutietheorie bestaat nu 150 jaar en is in 
de kern algemeen geaccepteerd. Voor veel 
mensen komt dit neer op: “Ok, we stammen 
van de apen af”. Maar écht evolutionair denken 
heeft veel grotere gevolgen. Bewustzijn, taal, 
cultuur, moraal: allemaal evolutionair ontstaan. 
De evolutietheorie geeft concrete antwoorden 
op eeuwenoude filosofische vragen als: waar-
om gaan we dood? Is de mens van nature 
goed? Interview met dr. Chris Buskes. Hij 
schreef Evolutionair Denken, de Invloed van 
Darwin op ons Wereldbeeld. Het boek kreeg de 
Socrates Wisselbeker, de prijs voor het beste fi-
losofische boek van 2006. Buskes is docent we-
tenschapsfilosofie aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Locatie: Arminius, Museumpark 3. 
Tijd: 20.00 uur 16 OCTOBER

Me and you and everyone we know 
Miranda July, 2005. A lonely shoe salesman and an eccentric 
performance artist struggle to connect in this unique take 
on contemporary life. A melancholic fairytale about the fra-
gile, imperfect human connection. Winner at The Sundance 
festival. (Tastes like: A cocktail of shortcomings and expecta-
tions). English spoken & Dutch subtitles. Location: Room B-4, 
Woudestein. Time: 19.30 - 21.45 hrs

11 T/M 14 OKTOBER
Architectuur Filmfestival Rotterdam
Voor de vierde maal wordt het Architectuur Film Festival Rotterdam georganiseerd. Het thema van 
dit jaar is ‘horizon’. De globale ontwikkelingen versus de gebeurtenissen in de directe omgeving. De 
spanning die dat oplevert is de rode draad in de films en tijdens de lezingen en debatten. Enerzijds 
de ruime blik op mondiale horizonten en anderzijds de beslotenheid van teruggetrokken leefwerel-
den. De programmering laat duidelijk zien hoe nauw film en architectuur met elkaar verbonden zijn 
en hoe zij elkaar inspireren. Voor programma en reserveren kijk op www.affr.nl of www.cineramabi-
os.nl
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18 OKTOBER
Een ‘boeiende’ avond wetenschap: 
CSI Rotterdam
Actuele thema’s als veiligheid en criminaliteit zijn op uiteenlopende 
wijze onderwerp van studie en onderzoek aan de Erasmus Universi-
teit en Erasmus MC: van mensenhandel (criminologie) tot justitiële 
jeugdinrichtingen (strafrecht), van DNA-sporenonderzoek (genetica) 
en (on)natuurlijke dood (pathologie) tot criminele praktijken in de 
haven (bedrijfskunde). Een veilig gevoel is een basisbehoefte, maar 
zijn we inmiddels niet geobsedeerd door veiligheid? Hoe onveilig is 
de stad? En hoe zwaar weegt het economisch en maatschappelijk be-
lang van een veilige wereldhaven? Met o.a. prof. Henk van de Bunt, 
prof. Jo van Nunen, Ton Quadt en Peter Mollema. Presentatie: Liesbeth 
van der Kruit. Locatie: Aula Woudestein. Tijd: 19.00 – 22.30 uur.

22 OKTOBER
MashriQ Suikerfeest voor EUR-studenten
Vier het Suikerfeest in de sfeer van 1001 nacht! Een spectaculaire avond met 
o.a. een 1001-nacht-verhalenverteller, sketches door The Fernacis en muziek-
optredens. Bezoek in de pauze de oosterse bazaar: kraampjes met oosterse 
spulletjes, henna en etenswaren. Maak een geweldige tijdreis naar de Islami-
tische Gouden Eeuw tijdens de Middeleeuwen. Mis het niet en beleef “Arabi-
an Nights” ter ere van Eid-ul-Fitr 2007! Locatie: Theater Zuidplein. Tijd: 18.00 - 
21.00 uur. Entree voorverkoop 9,50 euro. Aan de deur 12,00 euro. Reserveer 
kaarten via www.theaterzuidplein.nl. Voor meer informatie: www.mashriq.nl.

T/M 30 MAART 2008
Tentoonstelling ‘Bloedmooi’
Stadsmensen hebben een vreemde relatie met dieren. We houden zielsveel van ons huisdier, 
maar staan liever niet stil bij de herkomst van onze schoenen en maaltijd. Een Partij voor de 
Dieren zit in de Tweede Kamer, maar Nederland herbergt ook vele nertsenfokkerijen. Voor 
Gorilla Bokito blijkt de trouwe bezoeker een provocerende plaaggeest. ‘Bloedmooi’ confron-
teert de bezoeker zonder blikken of blozen met de rol van het dier in een mensenwereld. Lo-
catie: Museum het Schielandshuis. Openingstijden: di t/m zo 11.00 - 17.00 uur. Entree  3 euro.

23 OCTOBER
Psycho
Alfred Hitchcock, 1960. A young 
woman steals $40,000 from her 
employer, and subsequently en-
counters a young motel proprie-
tor which has lived too long un-
der the domination of his mo-
ther. This classic black & white 
masterpiece shows how Hitch-
cock creates an unbearable tensi-
on. (Tastes like: The master of 
suspense). English spoken & 
Dutch subtitles. Location: Room 
B-4, Woudestein. Time: 19.30 - 
21.45 hrs.

29 OCTOBER
Science Café: CSI Rotterdam: 
Facts and Fiction of Forensic 
DNA-analysis
Prof.dr Manfred Kayser will inform you 
about the ins and outs of Forensic DNA-
analysis. Many people come across DNA-
analysis in forensics. Fortunately, most not 
by personal experience. The worldwide po-
pularity of the different television series on 
crime scene investigation (CSI) shows that 
forensic DNA-analysis is viewed as a fasci-
nating topic. But what is fact and what is 
fiction in forensic DNA-analysis? This scien-
ce café will tell you more about DNA evi-
dence in forensics. It will give you the main 
principles how DNA is used in real-word 
crime scene investigation and it will show 
in what way the CSI series differ from this. 
In addition, it will provide a little insight 
into the research topics followed up at the 
Department of Forensic Molecular Biology 
at Erasmus MC. Do we have CSI Rotterdam 
at the Erasmus MC? Come and find out! En-
trance is free. More information: www.
science4you.nl. Location: DikT, Hoogstraat 
110, Rotterdam. Time: 19.30 hrs. 
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BANHART À LA 
JIM MORRISON 
De Amerikaanse zanger Devendra Banhart is een 
rare snuiter. Hij zingt over Chinese kinderen, 
vrouwtjeswolven en zeepaarden, heeft een baard 
waar menig moslimleider jaloers op zou zijn en 
brengt zijn vrije tijd soms door in travestie. De mu-
ziek van deze neo-hippie is al even bijzonder en 
wordt daarom vaak ‘freakfolk’ genoemd. Uiteraard 
zijn Banharts albumtitels niet doorsnee, ze heten ze 
bijvoorbeeld ‘Oh Me Oh My... The Way the Day 
Goes By the Sun Is Setting Dogs Are Dreaming 
Lovesongs of the Christmas Spirit’.
Banhart nieuwste schijfje, Smokey rolls down thun-
der canyon, steekt qua naam wat magertjes af tegen 
zijn debuut uit 2002. Muzikaal kan dit echter niet 
gezegd worden. Devendra Banhart is er vanaf het 
prille begin in geslaagd muziek van hoge kwaliteit 
te maken en voegt met ‘Smokey’ een mooi hoofd-
stuk toe aan zijn nu al indrukwekkende oeuvre. 
Dat succes is bijzonder, omdat Banharts muziek ei-
genlijk heel simpel in elkaar steekt: men neme een 
simpel melodietje, gespeeld op een akoestische gi-
taar, voegt daar een bibberige zangstem én een raar 
muzikaal element aan toe.... et voila. Maar de mu-
ziek van Banhart, die zich het best laat omschrijven 
als psychedelische folk, wordt met deze formulering 
te kort gedaan. De Amerikaanse zanger heeft een 
neus voor pakkende melodieën en laat geen muziek-
genre ongebruikt om dit talent te etaleren. Van folk, 
rock, psychedelica tot aan samba en ballads.
Behalve deze gave beschikt Banhart over een onbe-
grensde fantasie, die zijn teksten meestal absurd en 
vaker nog hilarisch maakt. Dat de 27-jarige neo-
hippie zich hierbij laat inspireren door de nodige 
‘ganja’, is wel duidelijk. Al is het zintuiglijk lastig 
waar te nemen; Smokey rolls down thunder canyon 
is doordrenkt met de geur van wiet. Misschien is 
het wel daarom dat Banhart op dit album zo sterk 
de herinnering oproept aan voormalig Doors-zan-
ger Jim Morrison. Dat was ook zo’n figuur die met 
de nodige hulpmiddelen tot bijzondere muzikale 
prestaties kwam. JS

De statige stijlkamers van het Historisch 
Museum zijn thematisch ingedeeld. Zo is er een 
zeezaal, een jachtzaal en een bontzaal. In elke zaal 
staat een groot object als blikvanger. Net als in 
oude rariteitenkabinetten van excentrieke privé-
verzamelaars bestaat iedere ruimte uit een bonte 
verzameling van (schilder)kunst, fotografie, 
kunstnijverheid en prullaria.
De route begint in de zeezaal met een uitstalling 
van uiteenlopende voorwerpen. Van schelpen en 
paarlemoer ingelegde waaierhouders tot van vis-
senschubben gemaakte schoenen. In de volgende 
ruimte zijn er fijngesneden ivoren voorwerpen te 
zien, naast geprepareerde insecten.
Opvallend is de poot van een olifant die tot vuil-
nisbak is getransformeerd. De prullenbak blijkt 
een jachttrofee te zijn geweest van Prins Hendrik 
en is afkomstig uit Paleis Het Loo.
In de vogelzaal wordt mode van vogelveren ten-
toongesteld, waaronder vele dameshoeden en een 
elegante pelerine van zwart zwanendons. In een 
kooi midden in de zaal zijn twee prachtige coutu-
rejurken van de bekende ontwerper Steve 
McQueen te bewonderen: een zwarte avondjapon 
geheel afgezet met zwarte zwanenveren en een 
jurk met fazantenveren.
Kenmerkend voor de tentoonstelling is de combi-
natie van oogstrelende objecten én ronduit afstote-
lijke kitschvoorwerpen zoals een krukje van her-
tenpoten. Al dat prachtige dierlijke materiaal fas-
cineert, maar zorgt tegelijkertijd voor een onaan-
genaam gevoel over de herkomst, hoewel nergens 

in de expositie iets over dierenleed wordt vermeld.
Voorwerpen van schelpen en hoorn laten nog 
enigszins koud. Maar die onverschilligheid veran-
dert in de bontzaal, zeker als het bont van veulens, 
katten en tijgers betreft. Ronduit wreed is een 
platgeslagen panterhoofd met de snorharen er nog 
aan, dat doodleuk in een damestas is gevat. Maar 
ook voorwerpen van minder aaibare dieren zoals 
een krokodillenleren reistas waar een hele krokodil 
voor is opgeofferd, roept ineens weerzin op.
De kunstenares Silvia B is gastcurator van de ten-
toonstelling. Behalve uit de museumcollectie se-
lecteerde ze ook hedendaagse kunst. Daarnaast 
toont ze haar eigen werk en een aantal voorwer-
pen uit haar eigen verzameling van dierlijke curio-
sa. Jarenlang struinde ze daarvoor allerlei vlooi-
enmarkten af. “Elk materiaal zijn eigen sfeer”, 
vertelt ze. “Bont heeft een sexy uitstraling. 
Schelpen komen meer in meisjeskamers voor en 
hertenmateriaal zie je weer veel in eetgerei. Die 
variëteit fascineert me.”
Over het gebruik van dieren in de mode wil zij 
geen oordeel vellen. “Ik ben geen dominee”, zegt 
ze. “Wel hoop ik dat de expositie mensen aan het 
twijfelen brengt. Het zegt iets over onze soort. We 
denken dat we van andere soorten dieren oorbel-
len en paraplubakken kunnen maken. Dat is ei-
genlijk ook raar.” AA 

‘Bloedmooi’ is van 4 oktober tot en met 30 maart 
2008 in het Historisch Museum Rotterdam.
www.hmr.rotterdam.nl 

BLOEDMOOI? 
De dubieuze relatie tussen de stadsmens en het dier staat centraal in een tentoonstelling in 
het Schielandshuis. De tentoonstelling ‘Bloedmooi’ die op dierendag is geopend, toont de 
dierlijke herkomst van veel kunstwerken en voorwerpen.

Artiest: Devendra Banhart; cd: ‘Smokey rolls down 
thunder canyon’; label: XL recordings.

De dubieuze relatie tussen stadsmens en dier in  ‘The Hunter’ .             (foto: Nadège Mériau)
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Alle hogeschool- en universiteitstudenten, met uit-
zondering van conservatoriumstudenten, kunnen 
zich aanmelden voor een auditie bij het Nederlands 
Studenten Orkest. Het orkest, met een wisselende 
bezetting van honderd man, is een gelegenheidsor-
kest dat slechts één maand per jaar bestaat. In de 
maand februari komt het orkest bijeen voor een in-
tensieve repetitieperiode van tien dagen. Daarna 
volgt een tournee langs alle grote concertpodia in 
het land. Als knallende afsluiter speelt het orkest in 
een buitenlandse stad. De locatie daarvan blijft tot 
op het allerlaatste moment geheim, zelfs voor de le-
den. 
Ariëtte van Elden, studente kunst- en cultuurweten-
schappen, speelt altviool en zat vorig jaar in het or-
kest. Dit jaar is zij ook voor het bestuur gevraagd. 
“Een hele eer”, aldus Van Elden. Als secretaris is het 
haar taak om contacten te onderhouden met de 
plaatselijke comités van de steden. Die houden zich 
bezig met de kaartverkoop, de opvang binnen gast-
gezinnen en de publiciteit. “Ik doe daarnaast de 
standaard secretariële taken zoals notuleren en cor-
respondentie.” Van Elden is er fulltime mee bezig, 
net als de rest van het zevenkoppige bestuur. “We 
doen de hele organisatie. Van het samenstellen van 
het orkest tot de verhuur van zalen en de fondsen-
werving.” 

Traditiegetrouw geeft het NSO ook een extra con-
cert voor een goed doel. Dit jaar staat er een concert 
voor langdurig zieke en gehandicapte kinderen op 
het programma, al is de financiering nog niet rond. 
“Ook dat vind ik heel waardevol. Het is niet alleen 
‘lang leve de lol’. Als musicerende student heb je 
een fantastische maand, maar tegelijkertijd doe je 
ook nog iets goeds.” 
Binnen het NSO is de EUR zwaar ondervertegen-
woordigd. Van Elden is voorlopig de enige EUR-
studente die dit jaar (opnieuw) auditie doet. Meer 
aanmeldingen vanuit de EUR zijn volgens haar ze-
ker welkom. “Ik kan het echt aanraden. Omdat alle 
rectoren het NSO ondersteunen, krijg je gemakke-
lijk een maand studievrijstelling. Je hebt dus een 
volle vakantiemaand met muziek. En het is ook nog 
leuk. Je gaat intensief met elkaar om. Je repeteert 
van ’s ochtends tot ’s avonds. En als je daarna een 
uitlaatklep nodig hebt is er genoeg ruimte voor ont-
spanning. Het repeteren en feesten gaan goed sa-
men.” AA

 

 
AUDITIES VOOR HET NEDERLANDS 
STUDENTEN ORKEST
In studerend muzikaal Nederland is het NSO (Nederlands Studenten Orkest) een begrip. Onder de 
amateur-orkesten behoort het tot de top. Binnenkort starten de jaarlijkse audities weer. 

De eerste audities vinden plaats tussen 30 oktober 
en 3 november. Voor meer informatie ga naar  
www.nso.nl 

De hoofdpersonen in Les Liaisons Dangereuses zijn 
rijk, mooi en scherp van geest, maar door-en-door cy-
nisch. Twee ex-geliefden, Graaf Valmont en 
Markiezin de Merteuil, sluiten met elkaar een pittige 
weddenschap. De charmeur Valmont móet en zal ge-
trouwde vrouwen in bed zien te krijgen. Hoe deugd-
zamer de vrouwen, hoe beter. Hij zet zijn zinnen op 
Madame de Tourvel, een gelukkig getrouwde vrouw 
en bovendien ook nog heel vroom. Het gevaarlijke 
spelletje dat als lichte komedie begint, verandert al 
gauw in een grimmige machtsstrijd. 
Pierre Choderlos de Laclos schreef de brievenroman 
vlak voor de Franse Revolutie. Zijn kritiek richtte 
zich op de ‘amorele’ levensstijl van de adel. Ruim 
tweehonderd jaar later spreekt het verhaal nog steeds 
tot de verbeelding. Talloze toneel- en filmbewerkin-
gen zijn er van het boek gemaakt, waaronder de films 
‘Valmont’ van Milos Forman uit 1989 en toevallig in 
hetzelfde jaar ‘Dangerous Liaisons’ van Stephen 
Frears met John Malkovich en Glenn Cose in de 
hoofdrollen. Beide films zijn kostuumdrama’s. Ook 
‘Cruel Intentions’ (2004) dat zich in een hedendaags 
studentenmilieu afspeelt, is op het boek gebaseerd. 

Volgens Karim Ameur, de dramaturg van het 
Nationale Toneel is de toneelbewerking geen histori-
sche reconstructie. Dus geen hoepelrokken, koetsen 
en pruiken. “Centraal staan de intermenselijke rela-
ties”, zegt Armeur. “De kilte die twee mensen in zich-
zelf voelen, brengen ze over op hun omgeving. 
Hierdoor worden niet alleen de anderen, maar uitein-
delijk ook zij zijzelf het slachtoffer. Die ontwikkelin-
gen kun je heel mooi laten zien op toneel.” 
Het toneeldecor bestaat uit verschillende plateaus 
waarin de ontmoetingen plaatsvinden. De toneel-
tekst grijpt terug naar de originele brievenroman, al-
leen is de briefvorm vertaald naar dialogen. “De ori-
ginele taal is nog altijd fris. We hebben echter wel een 
selectie van scènes gemaakt.” Met Gijs Scholten van 
Asschat en Ariane Schlüter in de hoofdrol, twee ac-
teurs met een behoorlijke staat van dienst, zal Les 
Liaisons Dangereuses naar verwachting één van de 
grote publiekstrekkers van dit najaar worden. AA

GEVAARLIJKE SPELLETJES
Twee vroegere minnaars dagen elkaar uit en spelen een gevaarlijk verleidingsspel met onschul-
dige jonge mensen. Het Nationale Toneel speelt  ‘Les Liaisons Dangereuses’ onder regie van Johan 
Doesburg naar de achttiende-eeuwse brievenroman van Pierre Choderlos de Laclos. 

‘Les Liasions Dangereuses’ is te zien op zaterdag 20 
en zondag 21 oktober in de Rotterdamse 
Schouwburg. Kaarten via Erasmus Cultuur kosten 
€ 5,- in plaats van € 15,-. Voor meer informatie ga 
naar  www.eur.nl\erasmuscultuur 
Voor de landelijke speellijst  www.hnt.nl
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Het is de eeuw van de biopic. En van de muzikale 
biografie in het bijzonder. Films als ‘Walk the Line’ 
en ‘Ray’ werden, waarschijnlijk mede dankzij de 
muziek, grote publiekssuccessen en sleepten een 
karrevracht aan bekroningen binnen. 
Anton Corbijn benadrukt expliciet dat hij met zijn 
debuut geen muziekfilm wilde maken. ‘Control’ is 
primair een dramatische weergave van de opkomst 
en ondergang Ian Curtis. Joy Division fascineerde 
Corbijn al lang. Toen hij in 1979 uit Nederland 
vertrok was het vanwege een plaat van hen. En 
twee weken na zijn aankomst in Londen, maakte 
hij de beroemd geworden foto van de bandleden in 
de ingang van een metrostation. ‘Control’ is voor 
Corbijn een punt achter deze periode. 
We zien Curtis (een glansrol van Sam Riley) als 
puber ronddwalen in de desolate omgeving van 
Manchester aan het eind van de jaren zeventig. 
Een introverte jongen die zijn middelbare school 
misère probeert te verlichten met de medicatie van 
oude omaatjes en het meisje van zijn vriend. Hij 
gaat werken, trouwt, krijgt een kind en ondertus-
sen groeit hij met Joy Division uit tot een be-
roemdheid. Naarmate zijn succes toeneemt, zien 

we hoe Curtis de controle over zijn leven verliest. 
Gestaag, maar onontkoombaar komt hij dichter bij 
het einde. Het is bekend hoe het afloopt.    
Mede hierdoor is ‘Control’, rauw geschoten in 
zwart-wit, extra overtuigend in het overbrengen 
van het beklemmende fatalisme. Je gaat bijna den-
ken dat depressie en verwarring een logisch gevolg 
zijn in de tijd en omgeving waarin Curtis leeft. 
Corbijn weet de perfecte vorm te vinden voor een 
onderzoek naar het leed van de hoofdpersoon. Hij 
gebruikt, in tegenstelling tot de regisseur van 
‘Ray’ en ‘Walk the line’, vrij weinig muziek. Maar 
als hij het doet, sluit die muziek naadloos aan op 
het dramatische verhaal. En de filmische stijl 
maakt het af. 
‘Control’ is een stemmig portret, dat het eerste uur 
nog luchtig en soms zelfs grappig is, maar richting 
einde steeds duidelijker de drukkende neerslach-
tigheid ademt die Curtis uiteindelijk fataal werd. 
Op Corbijns debuut is niets aan te merken. Tja, 
twee uur onvermogen en depressie, leuk is het niet. 
Maar het levert wel een mooie film op.

‘Control’ draait dagelijks in Cinerama.

HET ONDRAAGLIJKE LEVEN 
VAN IAN CURTIS
Met ‘Control’ maakte Anton Corbijn zijn eerste speelfilm. Hij verfilmde het korte leven van de 
zanger van de Britse band Joy Division. Het eindproduct is even rauw als mooi. 

HAWAÏ AAN DE MAAS
Café Tiki’s lijkt zo van een tropisch eiland uit de 
jaren vijftig van de vorige eeuw te komen. En 
loopt als een trein. Alleen de EUR-student heeft 
zijn weg naar de kroeg nog niet gevonden. 

Toen ze ruim een jaar geleden de deuren van het 
pand aan de Hartmanstraat openden, hadden eige-
naren Jeroen Pannekoek en Anne van Eijk geen idee 
dat Tiki’s zo’n succes zou worden. Het stukje straat 
tussen de Westblaak en de Witte de Withstraat had 
een slechte naam en ook het pand waar zij hun oog 
op hadden laten vallen had geen doorsnee verleden. 
“Het was een Turkse animatiebar geweest”, vertelt 
Van Eijk lachend. “Er zat nog net geen kogelvrij 
glas in.” De twee vrienden wisten precies wat ze 
wilden. Ze mengden oude Polynesische accessoires, 
met tweedehands meubilair, een paar bossen bam-
boe, en overgoten het met een goede klodder echte 
rock-’n-roll. “De verleden tijd werd onze toekomst”, 
merkt Van Eijk op. 
Het eindresultaat is uniek in Rotterdam; niet hip, 
niet oubollig, maar ergens daartussenin. Het pu-
bliek bestaat uit jong en oud, studenten en buurtbe-
woners, rockabillies en Feyenoordsupporters. “Dat 
is het enige concept dat we hebben: We mix drinks 
and people.” Kennelijk is dat voldoende, want bin-
nen korte tijd is Tiki’s uitgegroeid tot een van de po-
pulairste cafés van het centrum. Volgens Van Eijk is 
dat dankzij de sfeer die er hangt: “Het is alsof je in 
het buitenland bent, alleen hier hoef je geen vlieg-
tickets of benzinetoeslag te betalen.”
Van Eijk en Pannekoek hadden niets met de drugs-
cultuur in het uitgaansleven van de jaren negentig. 
Leuke mensen, goede muziek en een lekker drankje, 
dat was toch genoeg? Van Eijk knikt naar de cock-
tailbar: “Dit is optima forma de alcoholcultuur.” 
Opmerkelijk is dat Tiki’s helemaal niet ouderwets 
oogt. Het bij elkaar gescharrelde interieur vormt 
een onberispelijk geheel en straalt in het warme, 
oranje licht een tijdloze gezelligheid uit. Op het rit-
me van een ballad uit de jaren vijftig aait een man 
bij het raam de rode huiskater, die zich op zijn 
schoot heeft uitgestrekt. “Het is hier een huiska-
mer”, vindt Van Eijk, “ook voor ons.” 
Dus geen gelal op André Hazes of gehang op hippe 
beats. Tiki’s is een kroeg van twee jongens met een 
uitgesproken smaak. De komende maanden staan 
weer meer live-optredens op het programma. Van 
jazz tot rock-’roll, als het maar goed is. En ja, de 
meeste muziek vindt zijn oorsprong in de fifties. GM

Sam Riley als Ian Curtis (boven) en regisseur van ‘ Control’  Anton Corbijn.

Tiki’s is gevestigd aan de Hartmansstraat 16a en is ze-
ven dagen per week geopend. Van donderdag tot 
zondag draaien wisselende deejays.
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Tot ziens tijdens de FSR Big 4 Cycle!

Dies Natalis
De FSR is jarig en dat moet gevierd worden! Al 
onze leden zijn van harte welkom op donder-
dagavond 18 oktober vanaf 20.00 uur in de Locus 
Publicus ter ere van de negende Dies Natalis.

LSVB
De Landelijke studentenvakbond (LSVb) organi-
seert vrijdag 26 oktober in Utrecht een landelijke 
trainingsdag voor studentleden van opleidings-
commissies. Kijk voor meer info op  www.lsvb.nl

Nederlands Studenten Orkest (NSO)
Audities 29 oktober tot 4 november 
Repetitieweekend: 22 en 23 december. Tournee: 31 
januari tot 29 februari 2008. Je kunt je opgeven via 
het auditieformulier op www.nso.nl 
Het NSO bestaat alleen in de maand februari en 
wordt jaarlijks opnieuw samengesteld. Door mid-
del van audities worden er elk jaar ongeveer hon-
derd studenten tot het orkest toegelaten. Wanneer 
je het afgelopen jaar hebt meegespeeld, betekent 
dat niet dat je het jaar daarna weer kunt meespe-
len. Je zult opnieuw auditie moeten doen. Iedereen 
heeft op deze manier dezelfde kans om mee te 
doen aan een tournee van het NSO. Het NSO is een 
amateurorkest. Conservatoriumstudenten zijn op 
een professionele manier met muziek bezig en 
worden om die reden in principe niet toegelaten.. 
Toch blijkt het elk jaar onmogelijk voor bepaalde 
plekken in het orkest een geschikte amateur te 
vinden. Zoals voor zware solopartijen of zeldzame 
instrumenten. Conservatoriumstudenten mogen 
daarom gewoon meedoen aan de audities, maar 
worden alleen toegelaten als er geen geschikte 
amateur is gevonden.

36e Batavierenrace
Inschrijving geopend 15 oktober!
De inschrijving van de Batavierenrace, ’s werelds 
grootste estafetteloop, is per 15 oktober weer ge-
opend. Tot en met 30 november kunnen studenten 
zich in ploegen inschrijven voor de Batavierenrace, 
die plaatsvindt op 26 april 2008. Met bijna 8.000 
deelnemende studenten uit zowel Nederland als 
het buitenland is de race al jaren het grootste 
studentenevenement van Nederland. Binnen de 
Universiteitscompetitie zullen universiteitsteams 
weer strijden om de titel Snelste Universiteit. Het 
evenement wordt traditioneel afgesloten met 
het grootste studentenfeest van Nederland; het 
Batavierenfeest.
Deze 185 kilometer lange estafette start om mid-
dernacht op de Radboud Universiteit Nijmegen 
en de fi nish is op de campus van de Universiteit 
Twente. Een ploeg bestaat uit 25 lopers, die elk een 
afstand afl eggen variërend van 3,4 tot 11,9 kilo-
meter. Ieder jaar nemen bijna 8.000 enthousiaste 
studenten van alle Nederlandse universiteiten en 
verschillende hogescholen deel aan dit evene-
ment. Daarnaast lopen er honderden buitenlandse 
studenten mee. Na de fi nish barst het grootste stu-
dentenfeest van Nederland los op de campus van 
de Universiteit Twente. Vorig jaar is het wederom 
gelukt het record van “Grootste estafetteloop ter 
wereld” in het Guinness Book of Records te verbre-
ken met 7.841 deelnemers. Dit jaar wordt er weer 
gestreefd naar verbetering van dit wereldrecord.
Naast het algemene klassement is er de prestigi-
euze Universiteitscompetitie. Nederlandse univer-

SERVICE

Vertrouwenspersoon
Wordt u wel eens lastig gevallen, gepest, (seksu-
eel) geïntimideerd? Neem dan contact op met de 
vertrouwenspersoon! Lucille Mac Nack, Bureau 
Universiteitspsychologen, tel. (010) 408 1132, 
e-mail: macnack@oos.eur.nl

Inschrijving Seminars vakgroep Algemene Econo-
mie
Studenten van de Masters EMOP en IEBS kunnen 
zich inschrijven voor de seminars van Algemene 
Economie van 27/9 t/m 12/10.
Op het secretariaat. van Algemene Economie, 
kamer H8-01 kunt u het inschrijfformulier invullen 
en tegelijk met uw Bewijs van Toelating inleveren. 
Inschrijving via Sin-Online of Black Board is niet 
mogelijk. U kunt zich inschrijven voor de volgende 
Seminars:

1. Studenten van de Master International Econo-
mics and Business Studies kunnen 2 seminars 
kiezen uit:
• FEM11039 Seminar Multinationals and Internatio-
nal Financial Markets
• FEM11041 Seminar Trade & Growth
• FEM11054 Seminar Exchange Rates & Internatio-
nal Financial Markets

2. Studenten van de Master Economics of Markets, 
Organisations and Policy kunnen 1 seminar kiezen 
uit:
• FEW11053 Seminar Economics of Organisations
• FEM11064 Seminar Economic Policy
en 
1 seminar kiezen uit:
• FEM11041 Seminar Trade & Growth
• FEM11052 Seminar Games, Strategy & Markets 

3. Studenten van andere Master programma’s, die 
1 van bovenstaande seminars in hun programma 
hebben, kunnen zich voor het desbetreffende 
seminar op H8-01 inschrijven.

Master Financial Economics Seminars 2e en 3e blok 
2007-2008 inschrijving
Studenten van de Master Financial Economics en 
de Master Accounting and Finance kunnen zich 
inschrijven voor de Finance seminars aangeboden 
in het 2e en 3e blok in de periode van 8 oktober tot 
en met 12 oktober a.s. Op kamer H14-01 (secre-
tariaat sectie Finance, telefoonnr 010-4081285, 
email fi nbel-secr@few.eur.nl) kunt u het inschrijf-
formulier invullen en tezamen met uw Bewijs van 
Toelating inleveren. Inschrijven via SIN Online of 
Blackboard is NIET mogelijk.

Wetenschappers tussen ambitie en illusie
Werkconferentie over zelfsturing en leiderschap 
in werk- en loopbaanontwikkeling van weten-
schappers, van aio tot hoogleraar. Bestemd voor 
wetenschappers, loopbaanadviseurs, personeels-

functionarissen en beleidsmedewerkers HRM. 
Donderdag 15 november 2007, 10.00-16.30 uur, 
Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewe-
tenschap, Bijlhouwerstraat 6 te Utrecht. Deelname 
gratis. Voor een folder, het programma, informatie 
en inschrijving mail: s.a.bergervoet@uu.nl

Erasmus Studenten Service Centrum
Het centrale servicepunt voor studenten. 
Zie de website voor een overzicht van de 
diensten.
Locatie: C-hal (CB-07), campus Wou-

destein Telefoon: (010) 408 2323
Openingstijden: werkdagen van 9.30 - 17.00 uur. 
3e donderdag van de maand tot 19.30 u.
Website: www.eur.nl/essc

Erasmus Studenten Prijs
Ben je het afgelopen academisch jaar op uitwis-
seling geweest in Europa en heb je hiervoor de 
Socratesbeurs ontvangen en vind je het leuk om 
daar een essay over te schrijven? Doe dan mee met 
de Erasmus Studenten Prijs. Schrijf een essay (in 
het Nederlands, maximaal 1500 woorden) over je 
ervaringen. Er zijn 3 geldprijzen te winnen, t.w. € 
250, € 500 en € 1000. Alle 10 essays komen op de 
website van de Nuffi c, die deze prijzen ter beschik-
king stelt. E-mail je essay o.v.v. Erasmus Studenten 
Prijs naar: erasmus@nuffi c.nl vóór 1 november a.s. 
De uitreiking van de prijzen is op 22 november a.s. 
Meer informatie op www.lll-erasmus

Vertrouwenspersonen
Word je wel eens lastiggevallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd?
Neem dan contact op met de vertrouwensper-
soon! Dorie Geers, Bureau Studentendecanen, 
tel. (010) 408 2323, e-mail: vertrouwenspersoon-
studenten@oos.eur.nl

Meldpunt studenten & RSI
Voor studenten die last denken te hebben van RSI 
is er het meldpunt Studenten & RSI. Daar kunnen 
studenten terecht voor informatie en advies over 
omgaan met RSI en het voorkomen ervan en wor-
den de klachten geregistreerd. Meldpunt Studen-
ten & RSI: Dhr. B. den Boogert, studentendecaan, 
kamer A1-6 (secretariaat). E-mail: rsi-student@oos.
eur.nl 

Tentamens en examens 
Voor praktische informatie over schriftelijke 
tentamens, cijferregistratie, behaalde studieresul-
taten en afstuderen kan je terecht bij de afdeling 
examenadministratie. Openingstijden: van 9-16 
uur in de AB-gang (A-gebouw). Voor algemene 
informatie: www.eur.nl/ea.

FSR
Big 4 Cycle 
Wil jij weten waar het werk van een accountant 
werkelijk uit bestaat? Kom erachter door mee te 
doen met de FSR Big 4 Cycle. Bovendien is dit een 
goede gelegenheid om de sfeer te proeven bij ac-
countantskantoren. Je kunt je nog inschrijven voor 
de inhousedagen van PricewaterhouseCoopers (ge-
houden op woensdag 31 oktober) en Ernst & Young 
(woensdag 7 november). Meer informatie vind je 
op de website: www.fsr.nu. Let op de deadlines 
voor inschrijving, want die komen al snel dichterbij. 

ALGEMEEN

SPORT

ECONOMIE

OVERIG

STUDENTENZAKEN

STUDENTENVERENIGINGEN



pagina

30

siteiten vaardigen elk een ploeg af met hun beste 
lopers. Deze ploegen strijden om de titel ‘Snelste 
universiteit van Nederland’, welke nu in handen is 
van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Studenten die mee willen doen aan de Batavie-
renrace kunnen zich inschrijven met een ploeg 
van hun studie-, sport- of studentenvereniging 
of gewoon met een vriendengroep. Je hoeft geen 
ervaren loper te zijn om deel te nemen.  Een beetje 
doorzettingsvermogen en veel enthousiasme zijn 
genoeg voor een geslaagd weekend. De meeste 
ploegen doen voor de lol en het gezellige feest na 
afl oop mee. Andere ploegen gaan wel heel serieus 
voor de winst.
De sluitingsdatum is op 30 november.Meer infor-
matie/inschrijven, zie www.batavierenrace.nl.

Sportcentrum Woudestein, gebouw S
Sporten voor een spotprijs!
EUR-studenten: € 72,50.
EUR-medewerkers: € 116,-.
Fitness-toeslag: € 26,-.Meer info:  
www.erasmussport.nl (010) 4081876,  
sportraad@rssr.nl. Abonneer je op het Sport 
Channel op SIN-

Skireis-nieuws
Wintersport in januari/februari 2008, 10 dagen 
naar Frankrijk. Elk jaar weer oergezellig! Binnen-
kort meer info!

Dies Sportweek 2007
5 t/m 9 november 2007
Spinning Dies Ride: 8 november, 16.00 – 18.00 u. 
En nog veel meer: jumpstyle, dansworkshop, pool-
clinic, bankdrukwedstrijd! Volledig programma: 
www.erasmussport.nl
VOL = VOL!! Inschrijving verplicht, sportkaart niet 
nodig! Meer info: www.erasmussport.nl.

Actie sportkaart halve prijs
Als je een sportkaart koopt en een Studenten 
Pakket of Young Professional Pakket opent bij ABN-
Amro, krijg je de sportkaart voor de helft van de 
prijs! Kijk voor meer informatie op www.erasmus-
sport.nl

Cursussen
Tennis, squash, pole fi tness, pilates, zelfverdediging 
dames, salsa. Je vindt het op www.erasmussport.nl

Website
Voor informatie kijk op www.eur.nl/studentenpas-
toraat

Masterscripties gevraagd
Voor de rubriek Thesis in het wetenschapskatern 
van Erasmus Magazine, vraagt de redactie studen-
ten of hun docenten opmerkelijke masterscripties 
in te sturen voor een korte bespreking in het 
universiteitsblad. U kunt een digitaal exemplaar 
sturen naar wetenschap@em.eur.nl of inleveren 
bij kamer ET-22 (bestuursgebouw, Woudestein). 
De redactie maakt uiteindelijk een selectie van de 
inzendingen. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ad Hofstede (hoofdredacteur), 
t. 408 1826, email: hofstede@em.eur.nl

fotosoap door ype driessen

3HOOG
1 bal • 2 bitches • 3 hoog

De fotosoap 3hoog volgt drie 
bewoners van een studenten-
huis: Olivier, een verwaand 
balletje, Karlijn, een 
berekenende vamp en Pien, 
een sociaal bewuste feministe.

Olivier
olivier@em.eur.nl

Karlijn
karlijn@em.eur.nl

Pien
pien@em.eur.nl

3HOOG

STUDENTENPASTORAAT

GEVRAAGD



Professor Herman van Dijk heeft van het NWO een 
zogenaamde vervangingssubsidie gekregen voor 
zijn project ‘Econometrische Analyse van Risico in 
Financiële en Monetaire Economie’. De subsidie is 
toegekend voor het academisch jaar 2007-2008. 
In deze periode zal professor van Dijk aan een 
research monografi e werken over dit onderwerp.

De Rotterdamse bestuurskundige prof.dr. Arthur 
Ringeling is tijdens zijn afscheidscollege op 28 
september benoemd tot Offi cier in de Orde van 
Oranje-Nassau. Vice-voorzitter van de Raad van 
State Herman Tjeenk Willink speldde de scheidende 
hoogleraar de versierselen op. Als blijk van waarde-
ring namens de universiteit ontving Ringeling uit 
handen van collegevoorzitter Jan Willem Oosterwijk 
tevens de Ad Fontes penning. Prof.dr. Ringeling had 
vanaf het allereerste moment een leidende rol bij 
de ontwikkeling van de opleiding Bestuurskunde in 
Rotterdam. De opleiding is inmiddels uitgegroeid 
tot een van de toonaangevende opleidingen in het 
vakgebied in Europa. Hij werd ook bekend vanwege 
vele externe onderzoeken en publicaties voor de 
overheid, zoals zijn werk ‘Imago van de overheid’, 
zijn analyse van de paspoortaffaire en het onder-
zoek naar de rol van bestuurlijke organen bij de 
discobrand in Volendam. 
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         SERVICE 
EM Service is de informatierubriek van Erasmus 
Magazine. Behalve de agenda en studiemededelin-
gen bevatten de servicepagina’s mededelingen en 
informatie vanuit een scala aan organisatieonder-
delen van faculteiten tot sportverenigingen; van 
studentenpsychologen tot het mensamenu. Alle 
berichten voor deze rubriek, dus ook de studieme-
dedelingen, kunnen per e-mail gestuurd worden 
naar service@em.eur.nl

De deadline is dinsdag voor 12.00 uur 9 dagen voor 
verschijning. 

 VOLGENDE 
De volgende EM komt uit op donderdag 25 oktober 
a.s. Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk op 
dinsdag 16 oktober. De daarop volgende nummers 
verschijnen op 15 en 29 november en 13 december. 
Deadline telkens 9 dagen voor verschijning (op 
dinsdagen om 12.00 u.)

PERSONALIA

Advertenties

Directiechauffeur 
Student gevraagd, wonend in 
omgeving Utrecht/Bosch en Duin, 
studerend in Rotterdam, voor 
chauffeurswerkzaamheden van Bosch 
en Duin naar R’dam Brainpark v.v. op 
werkdagen, in overleg.  
Meer info: Joyce Gouweleeuw, 
Workships Group, 010-4530377.
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Natalia Chapliuk

BUTTERFLY 
LOVERS
I thoroughly enjoyed my evening at the Chi-
nese Poly theatre and it made me think about 
the cultural differences, although the produc-
tion was very westernized. The performance 
was a musical production of Butterflies. The 
4th century Chinese legend is often regarded 
as the Chinese equivalent of Romeo and Juliet 
and portrays the tragic romance between two 
lovers separated by class who cannot marry 
and eventually fly away together in death 
in the form of butterflies. The musical is set 
in the “World Terminus” where love, choice, 
conspiracy, seduction and murder reside, like 
the world we all live in today. This modern 
adaptation of ‘Butterflies’ will unite people in 
a shared experience.   
More than 5 million US dollars were spent on 
the production of this musical – the stage, 
the costumes, the singers, the orchestra, the 
organisation, and the 10 years of preparation. 
It was clear that the producers wanted this 
musical to appeal to a western audience, and 
it lacked some of the Chinese spirit and colour. 
Hearing the Chinese language being sung was 
an interesting and very different experience, 
but also very enjoyable. The orchestra’s per-
formance was excellent. Real butterflies flying 
into the theatre gave a great dramatic effect.  
After the performance I was approached by a 
reporter from China Daily and another from 
CCTV (the biggest Chinese TV company). They 
had many questions about my opinion on the 
production, mostly in relation to its appeal to 
a western audience. Did I believed the show 
was going to be an international success, was 
it too westernized, was the English translation 
good, would the set design be appreciated in 
the west and many similar questions. It was 
these questions that made me think about 
the cultural difference once again. The Chinese 
cultural heritage goes back 5000 years and is 
considered one of the most complex civiliza-
tions, and despite globalization, with cultures 
assimilating, differences do still exist. Howev-
er, as the reporter from China Daily said “...the 
musical may be a success, though the Chinese 
tradition is rather lost in it, but hopefully the 
universal language of music and love will keep 
it alive.” 

AS EXPECTED, IBA STUDENTS 
BEAT BA STUDENTS 
“The strategic business plan is about bridging science and business”, prof. dr. Henk Volberda 
declared in his speech, at the opening of the annual presentation of the Strategic Business Plan 
Awards, on Thursday 27 September.                  text Marcel Duits photography Ronald van den Heerik

This year, the five best teams of first-year students 
battled for fame and the more than welcome addi-
tion to their scholarships: the prize money of 1250, 
750 and 250 euro. The teams’ critical jury was made 
up of seven people, all professors or professionals 
in the business community. The teams’ well put-
together presentations earned them loud rounds 
of applause from the audience, which consisted of 
BA- and IBA students, relatives, and the manage-
ments of the businesses involved, from both home 
and abroad. A few years ago, a team would stand 
out by having an introduction film, a product physi-
cally there, or some gadgets to give away. However, 
these things have become the basis of today’s pre-
sentations and nowadays the students, all smartly 
dressed, do not shy away from approaching foreign 
companies, thereby adding an international dimen-
sion to their strategic business plans.    
The best-presentation award went to team Ti-
efenbach Control Systems GmbH. Second in this 
category were Falck Nutec BV, and third Orga 
BV. The undisputed over-all winner of the evening 

however was, as expected, a team of IBA students: 
Onno Boer, Janis Bargsten, Klaas de Bont and 
Aleksis Medvedevskihs, coached by Pepijn van 
Nerijnen, presented a business plan for Vezet BV, 
a major player in the Dutch vegetable process-
ing industry. Its managing director has already 
started implementing some of the strategic recom-
mendations worked out by the students. In order 
to reduce the risks of an international investment, 
and to act upon foreign markets using up-to-date 
sales figures, the students recommended the firm 
to form an alliance with a supermarket chain and 
use that chain’s foreign branches. This way, Vezet 
will retain its advantage of being a relatively small 
and therefore flexible firm, while at the same time 
it can tap into very relevant business intelligence, 
resulting in dramatically increased chances of suc-
cess. To emphasise how much he appreciated the 
students’efforts, Vezet’s managing director doubled 
the prize money to 2500 euro. Because, as Henk 
Volberda stated: “in the end, it is all about having a 
good business plan.”

The proud winners of the Strategic Business Plan Awards 2007 accompanied by some professors. 
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In order to make the adaptation period easier, 
Erasmus International Club Rotterdam, (EICR), 
has published a special guide. Of course there are 
many brochures and books about life in Rotterdam, 
about student life and about sightseeing, but the 
Little Black Book was designed and put together 
exclusively for international students. It contains all 
the information about settling in the Netherlands 
and some specific Dutch rules which are normally 
not mentioned in other publications, because they 
are obvious for the Dutch people. The book was 
created with support from Erasmus University’s 
international students. They contributed hugely; 
selecting topics and finding the right information. 
All of it is interesting and useful for their fellow 
foreign students.
The book has only been out for a month, since it 
was officially presented to students during an artis-
tic presentation. After warm welcome words from 
the EUR’s rector, the book was presented to the au-
dience by a “real” Desiderius Erasmus. This great 
thinker actually needed help from an interpreter to 

communicate with the students, because he could 
only speak Latin. In addition, there were drinks for 
everyone and the opportunity for foreign students 
to meet and have a great time together.
The Little Black Book is a big, warm-welcome 
gesture from Erasmus University to its interna-
tional students. The university is very concerned 
with good living conditions and integration of 
foreign students, because they are a big part of the 
university’s and city’s culture. Today, the EUR has 
students of 112 different nationalities.
The book has over 100 fancy and attractively 
colored pages with all the information a foreign 
student needs about the city, the university and 
Dutch culture. One can find everything: from the 
history of Rotterdam city and port, the university’s 
art route, till descriptions of the main shopping cen-
ters, cinema festivals and addresses of international 
churches.
Many students just love the book because of its 
very simple structure, easy information search, 
cool stylish layout and detailed descriptions of 

various bars and festivals. Selvi for example, who 
is an exchange student from Sydney, is very happy 
that even some recipes of typical Dutch delicacies 
can be found. Furthermore, she thinks that the city 
centre map and campus Woudestein map are very 
useful as well, especially during the first months in 
a new city. When Christian, student from Austria, 
was asked to comment on the book, he said: “It’s 
just perfect! Here is everything we need.” So we can 
easily conclude that this book is of great help to 
newcomers to the city. However, Pedro from Spain 
misses a mini Dutch – English dictionary in the end 
of the book.
But, even though the book gives you many hints 
about where to go, what to do at any time of day 
and gives descriptions of most of the student’s fa-
vorite places or events in the city; in the end it is up 
to you, and only you yourself can find your coziest 
place in Rotterdam.

If you do not have the book yet, feel free to come and 
get your free copy at the Erasmus Student Service 
Center in C-hall, (Mondays till Fridays from 9:30 till 
17:00), or at the international student association’s 
AEGEE-Rotterdam office in the N building, (room N1-1, 
Mondays till Thursdays from 10:00 till 13:00).

LITTLE BLACK BOOK THE INTERNATIONAL’S 
GUIDE TO ROTTERDAM

Every foreign student who has just arrived in Rotterdam for the first time, faces many pro-
blems. Everything is new and the feeling of security sometimes just disappears. “Where can I buy 
a table lamp? How do I get a work permit? Where can I go out for a beer?” These are just a few 
out of hundreds of questions, which every one of us had, when we first came to Rotterdam. 
However, now there is the Little Black Book for all new foreign students.           text Vytautis Serys

Erasmus recites during the presentation of  ‘ The Little Book’  under the supervision of rector magnificus Steven Lamberts.
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The medical world is gaining increasing attention 
in our society. People want to know more about 
medicine and treatment options. Adults like to par-
ticipate actively in the process of their treatments. 
This way people feel more in control, and less 
afraid. But how about children? While characters 
like Dr. House and Dr. Mc Dreamy take care of 
their own fictitious patients, med students at the 
Erasmus Medical Centre focus on the little ones. 
The Teddy Bear Hospital is a project of the interna-
tional student organization IFMSA. In Rotterdam 
it took place from 1 to 3 October and about 1000 
children paid a visit.

Planning  Carien Alingh, (fourth-year stu-
dent), is one of the organizers of this event which 
cost approximately 1900 euros: “All the funding 
comes from sponsors, the ambulance we got for 
free, and all people involved are volunteers”. She 
explains “this is the third time we have a Teddy 
Bear Hospital in Rotterdam, and schools are very 
enthusiastic about it. For students it’s an opportu-
nity to interact with kids, and for the children it’s 
a positive experience in which they get to see and 
help in a hospital”. Els Willems is a second-year 
student; her roll: crash doctor. “This is the second 
time I do this and I don’t get tired of it. The children 

are so spontaneous and kind, and I really think this 
experience gives them confidence.”

The big day  The organizers of the event 
spent a busy six months to get everything ready. 
Now everything is set. Early in the morning the 
first group arrive. There are about 18 five-year-old 
children; all carrying sick teddy bears. The kids 
look up in awe to the huge building ahead of them, 
holding tight to their little friends. A couple of fly-
ing doctors come to greet them and show them the 
way through the hospital. “Did you take good care 
of our patients?” one doctor asks and the children 
nod shyly in response. In the waiting room the 
children chat with the flying doctors, and draw 
pictures. Later on, the bear-doctors come in action. 
Some bears are sick in their stomachs from eating 
too much candy, others have a headache, parasites, 
or a broken limb. X-rays are made, blood pressure 
is measured, and temperature is checked. Children 
help operate on the bears, or place bandages and 
plasters. A toy deer even gets a plaster cast around 
his broken antler, (they actually had real plaster!). 
After a quick visit to the pharmacist they are all set 
to go again. But this is not all. Downstairs a couple 
of very naughty bears await the kids, (2 students 
dressed up as bears). While playing, the bears fall 
down and an ambulance is needed. With wide open 
mouths and big round eyes, the children watch the 
ambulance enter the scene... Some kids hide behind 
their teacher. When the nurses come out they en-
courage the children to come help treat the bears to 
make them get better. One of the teachers remarks: 
“This is a wonderful idea, because children learn 
whilst playing. We are now teaching them about the 
hospital and the activities that take place here, so 
for them this is a great way to learn.” The children 
themselves are enthusiastic about the experience 
too. When asked what he did, one kid answered: “I 
fixed my bear’s ear, the doctor helped.” “I operated 
on my bear’s belly”, another kid shouts.

IFMSA is an international medicine student organiza-
tion, which promotes global health. It was created by 
a group of students after World War II, in 1951. More 
than 90 countries are member, and Holland has been 
a member since the beginning.

TEDDY BEAR HOSPITAL
Bear-doctors, toy-surgeons, bear-radiologists, crash doctors, flying doctors, and pharmacists are all 
part of the staff of this very special hospital. Even a real ambulance will come to help when needed! 
The objective: to show children that hospitals are not scary places and that doctors are actually 
pretty good guys, (even when some treatments might hurt).
 text Irene Gomez Bruinewoud photography Levien Willemse

Some bears were sick in their stomachs from eating too much candy. 

In order to find out more about what international 
students expect and how they live, a little research 
is necessary. The objective is to evaluate all current 
activities designed for the international students, so 
as to raise service levels to this group.
Using the ISB, the university can benchmark itself 
internally, and externally against the more than 100 
universities that participate, of which six are Dutch 
universities. In addition, the Erasmus University 
can focus on certain elements of its services, on 
student facilities and improve things education-
wise. Furthermore, the university hopes to raise 

awareness and commitment and dedication levels 
among the students, but also among EUR em-
ployees and teaching staff. The ISB will be online 
from 15 October. Students will be sent an email 
asking them to fill out the survey. This initiative fits 
within the EUR’s future strategy 2013, in which 
the university has as its goal to become an even 
more internationally oriented university with, when 
possible, an even larger number of English-taught 
programmes. Already now, the EUR finds itself in a 
very competitive market for attracting international 
students. In order to maintain the current influx of 

these students, and to increase it in the future, the 
range and quality of the current (recruitment) ac-
tivities will have to be looked into. To do so, asking 
questions to prospective and present international 
students is an important means. All prospective 
students will be asked to fill out the online survey. 
They will be sent an invitation based on contact 
data the EUR has acquired at education fairs and 
meetings held in the ten target countries from which 
the EUR likes to have students, (China, Indonesia, 
India, Russia, Bulgaria, Turkey, Germany, Greece, 
Mexico and Brazil). As well as that, it is equally im-
portant to find out about the current international 
students, and for these reasons the ISB is going to 
be launched. GE  

From 15 October, foreign students at the EUR will be able to fill out the “International Student Ba-
rometer”, (ISB). This online survey allows the Erasmus University to learn how to improve its services 
to the internationals.  

INTERNATIONAL STUDENT BAROMETER ONLINE
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ERASMUS SCHOOL OF ECONOMICS 
 
Master Financial Economics Seminars 2nd and 3rd 
block 2007-2008 application 
Students following the Master in Financial Econom-
ics program and the Master in Accounting and Fi-
nance program can apply for the Finance seminars 
offered in the 2nd and 3rd block from 8 October 
until 12 October. In room H14-01 (secretariat Depart-
ment of Finance, phone 010-4081285, email finbel-
secr@few.eur.nl) you find the registration form to 
fill in and hand in the form together with a copy of 
your Admission Statement. Application by SIN On-
line or Blackboard is NOT possible. 
 
 

Erasmus Student Service Centre: 
the central service point for students. 
See the website for an overview of the 
services. Location: C-hall (CB-07), at 
the Woudestein campus. Telephone: 

(010) 408 2323. Opening hours: working days from 
9.30 - 17.00 hours. Website: www.eur.nl/esscinter-
national 
 
SPORTS 
 Woudestein Sports Centre, building S 
 
Low rate Sports! 
EUR-students: € 72.50. 
Exchange students: € 37,- (under certain conditions) 
EUR-staff: € 116,-. 
Fitness-surcharge: € 26,-. 
More info: www.erasmussport.nl 
(010) 408 18 76, sportraad@rssr.nl 
Subscribe to our Sports Channel at SIN-Online! 
 

Dies Sportweek 2007 
5 - 9 November 2007 
Spinning Dies Ride: 8 November, 16.00 – 18.00 h. 
And lots of other sports activities like: jumpstyle, 
dance workshop, pool clinic, weight lifting com-
petition! Registration required, sports card not 
required! 
For the full programme, check out: www.erasmuss-
port.nl. 
FULL = FULL!! 
 
 Courses 
Tennis, squash, pole fitness, pilates, self defence for 
ladies, salsa. You can find it all on www.erasmuss-
port.nl. 
 
Skiing trip 2008 
January/February 2008, 10 days trip to France. Cool 
every year! More info shortly! 
 

SERVICE
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DAY OF THE INTERNATIONAL 
STUDENT (DIS) 2007
The Day of the International Student will be held in 
The Hague at the World Forum Convention Centre 
on 27th of October. The event is organised by Nuf-
fic (Netherlands organisation for international co-
operation in higher education) with the support of 
the Dutch government, the city of The Hague and 
a number of educational institutions and business 
partners. Due to the success of the first DIS in 2005, 

held for over 1000 international students, this year 
the organisers are aiming for 2500 visitors. 
The main theme this year is “Connecting Cultures” 
and the conference will make a connection between 
cultures and with the world of education. The event 
will start with excursions, followed by lunch, after 
which participants will be officially welcomed 
by the Mayor of The Hague, Mr Wim Deetman, 
and by the Director-General of Nuffic, Mr Sander 
van den Eijnden. Following a performance by the 
well known stand up comedian Bob MacLaren 
the afternoon programme continues with lectures, 
workshops and presentations held by prominent 
speakers and professors. Throughout the day an 
information market will be held, where companies 
and Dutch higher education institutions can pro-
mote themselves, giving students the opportunity 
to make new contacts with organisations interested 
in employing international graduates. In the eve-
ning, after drinks and a buffet, the international 
party will start. 
Tickets to the Day of the International Student can be 
bought at the ESSC (Erasmus Student Service Center) 
in the C-Hall from October11th until 19th . Price is € 25.
 www.dis2007.nl 

ERASMUS GALLERY
Most of the students who use the university library 
will have noticed the exhibition “Without Value” at 
its entrance. “What is that? What does it mean?”, 
most of us probably think while passing by. It is 
work of art by Max von Kreyfelt, an artist from 
Amsterdam. The installation shows the transience 
of consumption processes and the “value” of waste, 
encouraging us to think about our environment in a 
society where consumption and materialism are so 
influential.
Erasmus gallery, entrance UB, Woudestein

STUDENTS PLAYING MUSIC
Erasmus Coversongfestival 2007 is a great event 
organized by Erasmus Cultuur. The cover song 
festival is open to all students who are willing to 
show their singing skills. Just pick your favourite 
song, register and you are already a participant! 
Although it is a solo singer-contest, vocalists are al-
lowed to have one other person on the stage to assist 
them. Music can be live, or played from a CD. A 
competent panel of judges will select the best singer 
according to quality, general presentation, charisma 
and song interpretation. The winner will receive 
a €150 prize. In recent years such festivals have 
proved very popular among students, who enjoy 
watching their friends and colleagues performing.
The contest will take place on October 31st, in the 
Theatre café “Plan C”, in the Old Harbour, directly 
under the famous Cubic Houses. 
Registration for participants is until October 17th. 
Entry is free. Wednesday, October 31st , 21.00 at Plan 
C, Slepersvest 1, Rotterdam participants register at 
Erasmus Cultuur, www.eur.nl/erasmuscultuur  

DIZZY JAM SESSIONS 
 another opportunity to show your musical skills 
or just watch crazy and unpredictable jazz impro-
visations. The sessions are open to everyone: every 
Monday in Dizzy jazz café, musicians and music 
students bring their instruments and start “jam-
ming” together on stage.
Mondays at Dizzy, ‘s-Gravendijkwal 127, Rotterdam,  
www.dizzy.nl
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Impression of  the DIS in 2005.               (photo: Levien Willemse)



IN DE COLLEGEBANKEN
Ik was een kwartier te vroeg. In mijn herinne-
ring begonnen de colleges altijd om kwart voor 
negen, maar mijn geheugen is niet de meest 
betrouwbare bron. Er waren nog meer mensen 
te vroeg, die zaten net als ik alleen. Vroeger, 
toen ik nog student was, zat ik ook altijd alleen. 
Ik vond studenten moeilijke mensen om mee 
te communiceren. Het was alsof ze in een heel 
andere wereld leefden: de studentenwereld. 
Ik studeerde, was student, maar leefde niet in 
hun wereld. De wereld van huizen met zeven 
of meer bewoners, van verenigingen, achter-
namen en pilsjes. De wereld van jongens met 
stropdas en meisjes in mantelpak. 
   Nu ben ik geen student meer maar nog 
steeds alleen. Als schrijven iets met je doet, dan 
is het je alleen maken. Alleen en contactge-
stoord. Zo voelde me ik ook in de aula waar elk 
ogenblik een college zou beginnen. Ik wist niet 
welk college. Sinds augustus ben ik infiltrant. 
Ik ga naar plekken toe waar studenten eten, 
slapen, bidden, poepen en colleges volgen. 
Vandaag infiltreerde ik in de aula.
   Iets voor negen uur, toen de zaal voor veertig 
procent gevuld was, stapte er een man het po-
dium op. Even dacht ik de docent te kennen, dat 
ik Micro-economie bij hem had gevolgd. Maar 
een sheet met daarop de tekst: Inleiding Straf-
recht & Criminologie maakte een einde aan die 
illusie. Ik voelde me opeens ook verdwaald.
   De mensen om mij heen waren dus juristen 
en criminologen in spe. Een divers gezelschap, 
moet ik zeggen. Als het college Inleiding 
Strafrecht & Criminologie een literaire avond 
zou zijn, dan zou de organisatie zich gelukkig 
mogen prijzen met het publiek. Waarom lukt 
het universiteiten wel en culturele instellingen 
niet: een jonge maar brede doelgroep berei-
ken? Is cultuur werkelijk zo hoogdrempelig, zo 
elitair?
   Het college was helder, begrijpelijk. De docent 
noemde voorbeelden, wees op de belangrijke 
punten. Het enige wat hem niet lukte, was 
contact maken met de zaal. Het volume van 
de microfoon werd veranderd. “Is het beter?”, 
vroeg de docent. En toen er geen reactie kwam: 
“Is het minder?” En toen er nog steeds geen 
reactie kwam: “Is het hetzelfde?”
   Ik wilde de docent verlossen uit zijn onzeker-
heid en schreeuwen: “Het is prima!” Maar een 
infiltrant moet onzichtbaar zijn, anders kan hij 
nergens anders meer infiltreren. Dus bleef het 
stil in de aula en ging de docent op het podium 
verder met zijn verhaal. Misschien waren 
docenten ook alleen. Alleen en een beetje con-
tactgestoord.            Ernest van der Kwast

Zesdejaars? “Het is zo mooi om student te zijn, dat ik nooit de neiging heb gevoeld om binnen vier jaar af te 
studeren. Nadeel is wel, dat ik veel moet lenen om alles te financieren.”

Wat ga je na je studie doen? “Eerst wil ik een paar jaar ontwikkelingswerk doen voor mensen die het echt 
nodig hebben. Tijdens het half jaar dat ik in Stellenbosch in Zuid-Afrika heb gestudeerd, heb ik geleerd psycho-
logie toe te passen op de ontwikkeling van achterstandsgebieden. Hoe kun je bepaalde stoornissen voorkomen; 
hoe bouw je motivatie op en wat heb je echt nodig bij die ontwikkeling? Dat zijn vragen die daarbij aan de orde 
komen. Pas als ik dat een aantal jaren gedaan heb, wil ik mezelf de vraag stellen wat ik in Nederland met mijn 
opleiding en kennis kan doen.”

Waarom koos je zes jaar geleden voor psychologie? “Om een keus te maken vroeg ik me af wat me aan-
spreekt in studies en kwam daarbij uit op de sociale faculteit. Dan moet je nog een keuze maken tussen sociolo-
gie en psychologie en die is in het voordeel van de laatste uitgevallen. Nadien heb ik nooit een gevoel gehad dat 
ik eigenlijk iets anders gewild had. Ik zit goed. De motivatie is vooral dat ik dingen leer die ik interessant vind.”

Werk je? “Al jaren werk ik als nachtreceptionist bij een hotel. Een paar nachten per week zit ik er van tien uur 
’s avonds tot half zeven ’s ochtends; tot één uur houd ik de bar open. Omdat ik er mensen uit alle delen van de 
wereld ontmoet, blijft het interessant. Tijdelijk heb ik nog een baantje bij het districtskantoor van de KNVB.”

Woon je op kamers? “Tot gisteren woonde ik met mijn broer samen in een huis in het Oude Noorden. Hij stu-
deerde al voor mij in Rotterdam. Het was er ideaal, ruim en goedkoop. Het was ook gezellig om met mijn broer 
te wonen. Nu woon ik samen met mijn vriendin in een appartement in Hillegersberg. Vannacht heb ik er voor 
het eerst geslapen. Het is er wel heel rustig vergeleken bij het vorige adres. Mijn vriendin heeft een vaste baan, 
waardoor onze levens niet helemaal synchroon lopen. Ik wil me nog wel eens omdraaien als zij uit bed gestapt 
is.”

Espresso

Roel Luijsterburg, zesdejaars psychologie
Leeftijd: 23 jaar
Geboorteplaats: Nieuw-Vossemeer
Woonplaats: Rotterdam  tekst en fotografie Ronald van den Heerik




